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PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ

FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ



Filosofický postoj
Filosofii je možné definovat různými způsoby: historicky by bylo možné ukázat její počátky a její postupný vývoj a věcně pokusit se vymezit okruh hlavních problémů, jimiž se různí filosofové zabývali a zabývají. Avšak žádný z těchto přístupů nezaručuje, že budeme opravdu vědět, co je filosofie, neboť oba k ní přicházejí zvnějšku a pozorují pouze její výsledky. Máme-li ale pochopit, co filosofie vskutku je, musíme ji poznat zevnitř, a to znamená: je třeba naučit se pohybovat se ve filosofickém myšlení samém, myslet filosofické myšlenky, a nikoli je pouze nazírat jako neživé předměty, které můžeme vzít do ruky a prohlížet si je. Je třeba pochopit sám filosofický postoj ke světu a životu a snažit se jej zaujmout.
Možná by ale bylo přesnější říci: je třeba si tento postoj pouze uvědomit, neboť ať chceme či nikoli, ať o tom víme anebo ne, je nám tento postoj již vlastní, protože je součástí kultury, v níž žijeme. Vždyť je u počátků nejen filosofie samé, nýbrž právě tak lze v tomto postoji hledat i počátky matematiky, přírodovědy, historie a umění. V antice, v níž se poprvé objevilo slovo filosofie, totiž tyto obory nebyly tak přísně oddělené, jak je tomu dnes. Samo jméno filosof mělo zprvu význam mnohem širší; tak například pro řeckého historika Hérodota, který žil v V. stol. před Kr., je to člověk, vyznačující se znalostí mnoha zemí a jejich zvyků, zatímco pro jiného starověkého historika Thúkydida je filosof prostě ten, kdo se stále snaží vzdělávat vlastního ducha.
To vše je důležité vědět, neboť právě proto nemůže být úvod do filosofie pouhým přehledem názorů, výčtem toho, nad čím vším se filosofie ve svých dlouhých dějinách zamýšlela. Především si totiž musíme ukázat, jakým způsobem se nad svými otázkami a problémy zamýšlí. Filosofii není možné definovat jejím obsahem, protože ten může být velmi různý a závisí rovněž na konkrétní situaci filosofie v určitém historickém období či v rámci určité kultury. Je třeba spíše pochopit, proč je i navzdory této obsahové různosti přesto možné mluvit o filosofii: její jednota spočívá právě ve filosofickém postoji a v myšlení, jež z tohoto postoje vychází.

Poznej sebe sama
Z počátků řecké kultury se dochoval i velmi známý výrok "Poznej sebe sama". Není to ještě výrok v plném slova smyslu filosofický, ale svým způsobem již filosofii dosvědčuje: je na pomyslné křižovatce mezi světem mýtu a světem, v němž se projevuje odstup od mýtu a začíná se objevovat filosofie. Snad právě proto byl tento výrok připisován nejen delfské věštírně, nýbrž i zpola legendárním "sedmi mudrcům" (7. - 6. stol. před n.l.), tedy autorům, kteří stručnou formou aforismu podávají jakoby úhrn základních lidských zkušeností ("Ničeho příliš", Mnoho slyš, málo mluv" apod.).
Jestliže však řecké mýty, které jsou doloženy jednak v náboženství, různých kultech či mystériích, jednak v antických dramatech (Aischylos, Sofoklés, Euripidés) podávají celistvé vysvětlení toho, jak se to má s člověkem a světem a jaké je jeho místo v celku veškerenstva, uvedený výrok je již nápadný tím, že žádné takové vysvětlení nenabízí, nýbrž že k němu spíše ukazuje cestu.
A je tedy možné říci, že tento výrok dosvědčuje filosofii, protože již vypovídá o zásadním přelomu v poměru člověka a jeho života, člověka a jeho světa. Neboť zatímco v rámci mýtu je smysl života a světa jakoby předem dán prostřednictvím mýtického vyprávění a je osvojován, je teď život a svět pojednou tím, co vyvolává stále nové otázky a požaduje stále nové odpovědi. Člověk žije a současně také ví o tom, že žije: svůj život tedy nejen žije, nýbrž také se k němu vztahuje, třeba i tím, že se jej snaží nějak pochopit, vyložit a vysvětlit. Život je napříště úkol a je třeba se ptát, jak tomuto úkolu dostát. Výrok "poznej sebe sama" již ukazuje tímto směrem, neboť rovněž říká: zastav se a snaž se pochopit svůj život, abys jej mohl dobře žít.

Filosofie a nesamozřejmost života
Jinak řečeno: otázka po životě se klade teprve tehdy, jakmile přestal být něčím samozřejmým, protože samozřejmě žitým. Člověk zaujímá k životu odstup a pouze v tomto odstupu je také možné zaujímat různé postoje - nejen k životu vlastnímu a k životu "vůbec", nýbrž právě tak i k otázkám, které se v tomto odstupu stále rodí. Každý z nás si od této chvíle hledá určitou cestu, která není předem dána, i když některé jsou třeba schůdnější a jiné na první pohled velice neschůdné.
Všimněme si ještě jednou, co všechno tento odstup nesamozřejmosti způsobil. Hledání cesty s sebou nese nutnost volby a rozhodování mezi možnostmi: vydám se buď tím či oním směrem, chci se stát tím či oním, v určité životní situaci se musím tím či oním způsobem rozhodnout. A rozhoduji se i tehdy, když rozhodnutím odkládám. Život není přímka, nýbrž složitě se větvící příběh, k němuž patří i omyly a prohry, ale také radost z nově nalezených řešení. A to také znamená: jako hledající a nalézající, jako ten, kdo se rozhoduje, vím - anebo bych alespoň vědět měl -, že za svůj život nesu odpovědnost, a to i tehdy, pokud se rozhoduji v souladu s obecně uznávanými pravidly, k nimž se mohu, ale také nemusím hlásit. Ale právě proto za svůj život odpovídám, jsem si vědom sebe sama ve všech svých jednáních, jsem jednotlivcem (individualitou), jsem sebou samým. To vše se sice dá shrnout jednoduchým tvrzením "jsem svobodný", ale to není odpověď, nýbrž nesmírně obtížná otázka. A život, který je životem v možnostech, a nikoli v danostech, plodí takto vážné a obtížně řešitelné otázky stále.

Filosofické disciplíny
Jak mohu - mohu-li vůbec - poznat, která volba je ta pravá? To není jen otázka po tom, co je "správné" (z níž se zrodí etika), nýbrž je to i otázka po možnostech lidského vědění a po hranicích lidského rozumu (z níž vzniká gnozeologie či epistemologie neboli nauka o poznání). Abych ale věděl, jak žít, musím znát i místo, které náleží lidskému životu v rámci celého kosmu a ve vztahu k tomu, co se na pozadí nesamozřejmosti a nezakotvenosti lidského života jeví jako pravidelný řád, jak jej pozorujeme třeba na pohybu kosmických těles. Odtud se již v antice rodí nauka o kosmu čili kosmologie a spolu s ním nejen problém míry a hodnoty (nauka, která se mnohem později bude označovat jako axiologie), nýbrž i ontologie, která má nejobecnějším způsobem zkoumat bytí samo: lidské bytí, bytí přírody, společenské či historické bytí a v nejvyšším zobecnění pak i bytí vůbec a jako takové.
Otázka "co je dobrý život?" je jakoby základní tázání za všemi konkrétními filosofickými otázkami. Kdo se takto ptá, zaujal již filosofický postoj, ať si to uvědomuje či nikoli. Jestliže si například klademe otázku "co je mravně správný život", už jsme si toto základní tázání nějak vyložili a vlastně jsme na ně určitým způsobem odpověděli, protože jsme naznačili pole možných odpovědí (právě to pole, které zkoumá etika). Ale stejně tak se můžeme ptát: "Jaký cíl si musí vytknout ten, kdo žije, aby žil dobrým životem?" Tím ukazujeme sobě i druhým, že život je třeba pochopit v širších souvislostech (kosmu, přírody, dějin, společnosti), protože teprve potom budeme vědět, co znamená slovo "dobrý" ve spojení "dobrý život".
Jenže celý tento prostor otázek a odpovědí již vlastně pootevřela zdánlivě tak prostá výzva "Poznej sebe sama".
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Theodor W. ADORNO: Tři teze k podstatě filosofie

"Úkolem filosofie je likvidovat mínění."
"Filosofie je uvědomělý vzdor vůči všem klišé."
"Filosofie nemá svůj předmět, nýbrž hledá jej."

Filosofie a "mínění"
Výraz "mínění" (řec. doxa: názor, to, co někdo určitým způsobem vidí, protože se mu to tak ukazuje či jeví) je doložen již v počátcích řeckého myšlení. Setkáváme se s ním už u tzv. předsokratiků (např. u Parmenida), avšak jeho základní význam stanovil teprve Platón, u něhož proti mínění jako názoru, který není podroben zkoušce či důkladnému rozboru, stojí "vědění", jež charakterizuje právě filosofický postoj. I s tímto protikladem, třebaže o více než dvě tisíciletí později, pracuje německý filosof Theodor W. Adorno. Ani on nevymezuje filosofii definicí jejího předmětu, nýbrž funkcí či "úkolem", tedy tím, co koná a k jakému cíli pracuje. "Mínění" je pro něj cosi nezávazného ("vyslovuji pouze své mínění") a zejména to, co nemusíme zdůvodňovat, protože, jak často říkáváme, je to pravda, která se rozumí sama sebou. S tím pak souvisí i jiná vlastnost mínění: jsou-li pokládána za samozřejmá, stačí je přejímat, a v tomto smyslu je pak mínění nějaká obecná pravda, k níž se většina lidí hlásí, aniž ví proč; mínění v této formě se často dokonce podobá módě.
Ve slově "mínění" jsou tedy obsaženy dva momenty, jež se zdají být téměř protikladné: pouze subjektivní názor na něco a obecně panující přesvědčení. Tento protiklad je ovšem vskutku jen zdánlivý: mínění, která vydávám za svůj názor, bývají většinou cosi přejatého; nemusím je dokazovat, stačí jen poukázat na to, že podle obecného "mínění" je tomu tak a tak. Mínění je to, co se nezkoumá, o čem se nepochybuje a nikdo ani neví, jak k němu přišel.
To ale znamená: mám-li nějaké mínění, nemusím už klást žádné otázky (všechna mínění jsou "hotová" mínění). Možná právě proto na svých míněních tak lpíme, a když už se jich musíme vzdát, přijímáme co nejrychleji nějaká jiná. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, je snadná: mínění jako všeobecné pravdy nám dovolují, abychom za své názory nemuseli nést odpovědnost; na míněních lpíme proto, abychom nemuseli sami myslet. Říkám-li, že jsem si "utvořil své vlastní mínění", většinou to znamená jen tolik, že jsem je složil z různých, předem daných a obecně přijímaných představ.
Když Adorno říká, že "úkolem filosofie je likvidovat mínění", neznamená to, že filosofie se snaží potřít to či ono mínění, nýbrž: filosofie má za úkol likvidovat mínění jako postoj. Výraz "likviduje" se může jevit jako příliš silný, ale je na místě: nic není tak úporné jako mínění a zápas s nimi není snadný. Filosofický postoj, postoj myšlení, jak se tento Adornův výrok rovněž snaží naznačit, je velmi nepohodlný, protože s touto "likvidací" mínění musí každý začínat sám u sebe. Každé myšlení je kritické, neboť v míněních odkrýváme své vlastní předsudky - a vlastně i svou vlastní pohodlnost. Adorno chce zdůraznit: ve filosofickém postoji nejde o to, abych se zbavil toho či onoho nekriticky přijímaného názoru, nýbrž především v něm jde o to, abych se vypořádal se svým sklonem k takovému nekritickému přejímání nejrůznějších "mínění".
Pokud jde o filosofii samu, o filosofický postoj, říká Adorno cosi velmi podstatného. Filosofická kritika není v první řadě kritikou druhých, nýbrž začíná u sebe. Nemohu kritizovat, že druzí žijí ve vleku přejatých mínění, pokud jsem si sám na sobě tento sklon neuvědomil a nějak se s ním sám nevyrovnal.

Filosofie a "klišé"
S tím potom souvisí i tvrzení druhé, které říká: "Filosofie je uvědomělý vzdor proti všem klišé." "Klišé" je ustálený slovní obrat, slovní polotovar, který je připraven k použití v různých situacích, tedy je to takové slovo, které je vlastně samo míněním. Je to například to, co si říkáme v rozhovoru tehdy, když spolu ve skutečnosti mluvit nechceme nebo když nám příliš nezáleží na tom, o čem se mluví. Pomocí tohoto slova i v tomto případě Adorno definuje filosofii jako postoj, a to jako postoj vědomý. Tentokrát se však tento postoj netýká jen myšlení obecně, nýbrž myšlení, které pracuje se slovy. Filosofie musí vědomě odporovat všem klišé proto, že taková slova jsou způsob, jak se zbavit problému, který se nám ukázal a s nímž si nevíme rady. Možná i proto, že se nedá vtěsnat do slov, která jsou po ruce, a s nimi spojených představ. Ve filosofickém postoji se totiž velice často stává, že to, co se nám v něm ukazuje, vyžaduje hledat to pravé slovo a někdy i používat slov neobvyklých či nových.
Tuto Adornovu větu tedy můžeme číst rovněž jako upozornění těm, kdo filosofy čtou. I pro čtenáře platí, že musí vzdorovat všem klišé - těm, která filosofické myšlenky vykládají jako něco, co stačí přijmout, protože je to vlastně obecně přijímané "mínění".

Filosofie jako hledání
Filosofie se nemůže spokojovat míněním, protože v mínění se myšlenka mění ve lhostejnou pravdu. V této třetí Adornově tezi, která opět odmítá definovat filosofii jejím předmětem, je blíže určen právě filosofický postoj. Je to takový postoj, jemuž je vlastní otevřenost. Tato otevřenost filosofického postoje, kterou Adorno označuje jako hledání, je - stručně řečeno - objevováním toho, co stále ještě není myšleno, ačkoliv se svého promyšlení dožaduje. Právě proto nelze filosofii definovat věcně, nějakým zvláštním oborem, kterým by se zabývala pouze ona. Úkolem filosofie je spíše nalézat nová témata a nové způsoby myšlení, a v tomto smyslu je spjata se svou dobou možná více než jiné obory (a má blízko například k umění). Její hledání, jak to odpovídá právě jejímu specifickému (pouze jí vlastnímu) postoji, směřuje k tomu, co se teprve hlásí o slovo, a pokouší se je včas a co možná nejpřesněji vyslovit. Je tedy přirozené a správné, že se například v současné době věnuje ekologii, že se snaží pochopit různost kultur, že se zabývá feminismem, že svou pozornost věnuje přírodní vědě (problémům genetiky, klonování, lékařské etice) a že se zapojuje i do veřejných diskusí.
Všechny tři uvedené Adornovy teze by se však daly shrnout velice jednoduchým způsobem: filosofický postoj je všude tam, kde si najednou položíme otázku: "Co to vlastně znamená?" V onom nenápadném slově "vlastně" je skryto dvojí: o něčem již dlouho mluvíme, více či méně víme, o čem je řeč. Klademe jen upřesňující otázky, takže se to, o čem mluvíme, zdá být vcelku známé a poznané. Postupujeme-li stejným způsobem dál, brzy se tato známost změní v klišé. A najednou si někdo položí otázku: A co to vlastně znamená? Není to náhodou tak, že věc, o které jsme tak dlouho mluvili a která se stala tak známou, dávno zmizela a že je třeba hledat úplně jiné otázky?
Každý filosof si klade stále stejnou otázku: A co vlastně filosofie znamená? A pokaždé odpovídá jinak.
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Larry RIVERS, Části tváře, 1961, Tate Gallery, London.
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Obraz, který neskrývá, že je obrazem
Obraz není nijak nápadný, a přesto stojí za to, abychom se nad ním trochu zamysleli. Spojuje různé roviny, z nichž je možné jej "číst" (různé významové roviny), a spojuje tyto roviny tak, že v obraze téměř splývají, i když k sobě navzájem stále odkazují. Je tu rovina, kterou bychom mohli nazvat rovinou malířského výrazu: portrét tváře - ale malba současně vykazuje podstatné a specifické znaky moderního umění. Není to "věrná" reprezentace (znovuzpřítomnění) tváře, malíř maluje tak, že neskrývá malířskou techniku a materiál, s nímž pracuje. K tomu viditelně odkazuje jednak pozadí (které nepředstírá žádné "reálné" pozadí a figura se z něho ani neodtrhuje), jednak rozlévající se barva ve spodní části obrazu. Dílo tedy v žádném případě nechce vzbuzovat iluzi, že je pouhým "otiskem" reality, ale právě tím se stává obhajobou svébytnosti malířství: to, co lze ukázat malbou, to není nějaká "fotografie" anebo pouhá "kopie" skutečnosti; to, co je malířské dílo schopno ukázat, to se stává viditelným teprve díky malířství.
A potom je tu rovina druhá, kterou vyznačují jednoduchá francouzská slova (cheveux-vlasy, front-čelo, menton-brada atd.), jimiž je tvář "popsána". Tedy rovina téměř obrázkové učebnice francouzského jazyka (malířovou mateřštinou je angličtina). Tato druhá rovina je v kontrastu k první zejména tím, že slova, ačkoliv namalována štětcem, působí dojmem technického tisku, malování podle šablony, při němž se umělec mění v pouhého technika.

Rovina hledání
Ale možná že právě tento kontrast a napětí, které je protikladností obou rovin způsobeno, je vlastní téma obrazu. A potom tato malba ukazuje například zaostávání jazyka slov (znaků) za viditelným světem - je skutečně vše, co dělá tvář tváří, jazykem také pojmenováno; je pojmenováno všechno, co vidíme? A především: tímto kontrastem dává obraz pocítit téměř dramatický svár mezi obecným významem slov a zcela jedinečnou (neopakovatelnou a neopakující se) individualitou skutečnosti, kterou se slova snaží označovat - a která jejich všeobecným významům vždy znovu uniká.
Mezi oběma rovinami jako by tedy ležela rovina jiná, třetí, na které se život setkává se svým výkladem a realita se svým popisem. Rovina hledání. A to je rovina, v níž se pohybuje nejen výtvarné umění, nýbrž stejně tak i věda a filosofie. Liší se jen výrazovými prostředky. Na jedné straně je malířská technika, na druhé filosofické pojmy, ale obojí svým způsobem hledá. Odtud poučení: filosofické pojmy nejsou pouhá slova, protože i filosofické pojmy mají svůj základ v této zvláštní třetí rovině, kterou "ukazuje" Riversův obraz, v té třetí rovině, která se vyjevuje a mizí v napětí mezi rovinou první a rovinou druhou.
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Čára: rozdělení a spojení

Nazval jsem toto celé Úvod do nefilosofie prostě proto, že nemám v úmyslu mluvit o filosofických systémech či naukách, tedy nemám na mysli to, co bych označil jako “filosofie v technickém smyslu slova” – nemám  na mysli filosofii jako etablovaný universitní obor, tj. jako více či méně ucelený a “přednašitelný” soubor vědomostí, poznatků či fakt.. Filosofie – je-li skutečně filosofií – je vůbec prekérně komunikovatelný předmět proto, že je to jak způsob života, jak životní postoj, tak i způsob myšlení. To všechno dohromady, protože jedno s sebou vždy nese i to druhé.
	Nejsnazší je ovšem vyjít od myšlení. Ale v takové rovině, na níž ještě vůbec není jasné, kterým směrem myšlení vyústí – zda se stane obrazem, básní, románem, filmem anebo zárodkem filosofického systému.
	A vůbec nejlépe je začít od ničeho, totiž od počátku.
	Není nic, a najednou je něco.

	Například takhle:
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Barnett Newman Untitled (The Cry) 1946 Ink on paper 36 x 24 in. The Museum of Contemporary Art, Los Angeles.

	První otázka, která se sama nabízí: je postačující komentář k tomuto “aktu”, když řeknu: nebylo tu nic, a najednou je tu něco? Jinak řečeno: co všechno se stalo – a dále: co všechno je v této demonstraci “aktu”, v němž se něco stalo, ač předtím tu nebylo nic, zahrnuto?
	Nic, které předcházelo, nebylo lecjaké nic, nýbrž bylo ničím proto, že bylo čistou nerozlišeností. Čára, kterou jsem namaloval, je jakýsi elementární znak, který teď říká poměrně podstatnou věc: něco je pouze tam a pouze tehdy, kde a když je rozlišenost, rozdělení, oddělení, rozdíl.
	Důležitá – a vůbec ne banální či pošetilá - otázka: máme teď méně – anebo více, jakmile máme čáru, jež dělí, jež rozděluje a odděluje, a tím likviduje stav, jenž jí předcházel?
	To lze říci teprve tehdy, budeme-li mít jasno, co jsem vlastně provedl., když jsem nakreslil tuto čáru; mimochodem řečeno: nejde o to, že jsem ji nakreslil, to je jakási ilustrace myšlenkového aktu, jehož je znakem, je to spíše prezentace myšlenkového aktu, který je potom implikován i v takových důležitých pojmech, jako je “hranice” a “definování” (Grenze, begrenzen, de-finire, finis). Co všechno se tedy děje, když “nakreslím” (“provedu”) tuto čáru? Dělím bílý (nebo černý) prostor, který však žádným pořádným prostorem není, protože je to čisté “nerozlišeno”,  na dvě části. Je to velmi jednoduché, je to dokonce velmi triviální. Nikoli však již výsledek tohoto (myšlenkového) aktu či této elementární kresby myšlenky. Vytvořil jsem dvě odlišné části; řekněme část pravou a levou. Teď, když jsem do nerozlišena, jež bylo nerozlišenem také proto, že všechno v něm všude bylo identické se vším, i když není až tak jisté, zda tu mělo nějaký smysl mluvit o identitě něčeho s něčím (jiným), protože, jak již řečeno, nebylo tu nic než čisté nerozlišeno, nebylo tu nic než jakási jednotvárná jednostejnost, zavedl rozdíl,  není část na levé straně identická s částí na straně pravé – stejně tak jako například minulost není identická s přítomností, jakkoli obojí je zahrnuto v “čase”. Je-li tu “dividing line”, “Grenzziehung”, jsou zde také části, momenty, elementární entity právě jakožto separované od sebe. Mohu totiž říci: tato část jest vpravo od této části, jest jinde, ale to mohu říci prostě a jednoduše proto, že zde tato část jest, že zde vůbec jest něco, a nikoli nic. Výsledkem je oddělení, dokonce to lze vyjádřit i velmi dramaticky: rozdělení, rozštípení, Unter-scheidung, division. Což je pozoruhodné: něco jako něco může být pouze tam, kde je rozštípení (kdyby se tato separace znovu zrušila, nějak smazala, opět by tu nebylo nic). I to se zdá být velmi triviální. Ale není, neboť je nezbytné říci rovněž toto: tyto části – rozdělené a oddělené – jsou současně uvedeny do vztahu k sobě navzájem. jsou ve vztahu, mohou být ve vztahu, pouze jsou-li odděleny. Jsou spojeny linií, která je odděluje. Řečeno ještě jednou: linie, hranice, diference vytváří každou část jako určitou entitu, dává jí existovat a dává jí být identickou se sebou samou; současně jsou obě části spojeny navzájem skrze tuto linii, jež – a to je další, velmi pozoruhodná a vážná věc – je rozděluje, spojuje, patří nějak k oběma, aniž by byla jednou či druhou částí, a přitom je, jak by se dalo žargonem říci, “základem jejich existence”, “základem jejich identity”.
	Jsou tu však i další, neméně paradoxní důsledky tohoto aktu roz-dělení. Tak například: jakmile je zde toto “rozdělení”, pak je problematická (ve smyslu nemožnosti, ale také ve smyslu problému) absolutní, radikální  “jinakost”; nemůže zde, jak se alespoň na první pohled zdá,  existovat žádná entita jako absolutně “jiná”, protože zde v této určitosti nastolené rozdílností – je každá “jinakost” jakožto cosi odlišného  jiná jen relativně ke svému protějšku (resp. protějškům). Cokoli nazýváme jiným, je jiné vzhledem k nám, což ale znamená, že je to jiné pouze relativně. Radikální jinakostí by potom mohlo být snad jen ono “nerozlišeno”, ale o něm nelze říci nic, protože to je nic. Anebo ale: touto radikální jinakostí vůči všemu, co jest jakožto rozlišené a co se jakožto rozlišené vztahuje k sobě navzájem, by naopak mohla být ona rozdělující linie sama, o níž bychom pak ale nemohli říci, že jest – přinejmenším že jest stejným způsobem jako rozlišené entity. To ale můžeme zatím ponechat stranou a navázat později..
	Možná, že mnohem důležitější je v prvním přiblížení spíše cosi, co se rovněž “vyjevuje” v aktu “vykreslení linie”. Totiž to, že slovo “vyjevování” je třeba uzávorkovat, protože jde o cosi, co nelze vidět (jakkoli se “vyjevuje”).
	Položil jsem otázku, co se děje, když kreslím tuto čáru; teď tuto otázku opakuji: co se vlastně, skutečně děje? Co dělám, když kreslím na tabuli anebo na papír čáru, tuto čáru zde? Aktem “nakreslení”, “narýsování” cosi vytvářím - přinejmenším dvě oddělené, a přece spojené části či entity, dávám jim vzniknout, být odlišnými a navzájem spjatými; nákresem, čarou jakoby “fixuji” rozdíl. Napřed tu nebylo nic, teď je tu něco. Něco začalo existovat, něco se počalo, něco tu vzalo začátek.
	Opravdu?
	Opravdu je tato čára (zde na tabuli, zde na papíře, anebo tam - v mé mysli, když si ji pouze představuji) něco nového, něco, co jsem vytvořil v tom smyslu, v němž dělící čára. rozdíl vytváří identifikovatelné entity?
	Skutečně jsem stvořitelem, původcem této linie, když ji maluji na papír anebo na tabuli? Jednoduchá odpověď: samozřejmě nikoli. Pouze ji předvádím, představuji, re-prezentuji neboli znovu ji zpřítomňuji, abychom si uvědomili, že tu všude vždy již jest, kdykoli o ní mluvíme, kdykoli ji kreslíme anebo kdykoli ji myslíme.. Tento obrázek na tabuli, na papíře i v mé hlavě je pouze reprezentace linie jakožto “hranice”, Onu oddělující, a v tomto smyslu zakládající linii mohou vždy jen re-prezentovat, ale jejím skutečným původcem nikdy nejsem. Tak například: vždy již předem vím, co chci nakreslit, co si chci zpřítomnit touto představou, vždy už vím, co je tato “diference”, tato “division” či tato “Unterscheidung”. Původní přítomnost rozlišující hranice je vždy již minulá, je nepamětnou minulostí. Kdykoli mluvím a myslím, mluvím a myslím vždy již v rozlišeném, rozštípe(a)ném světě, kdykoli na něco ukazuji prstem, ukazuji cosi rozlišeného, kdykoli na něco myslím, mám na mysli cosi již odděleného, více či méně identického se sebou, “diferentního”, protože například jednotlivého atd. atd..  Akt “rozdělení” sám je minulost, jež nikdy nebyla přítomná.
	Zejména moderní evropské myšlení by pak bylo lze přeložit do podivné, pro laiky zcela nesrozumitelné recitace zvláštní mantry, která působí vytržení a současně s tím uvrhává recitující myslitele do nejhlubší deprese; ona recitace by zněla nějak takhle: Nikdy jsme nemohli, / nemůžeme / nebudeme moci začít rozdělující hranicí; vždy musíme začínat stále znovu a znovu zdvojujíce to, co vždy již začalo – každý začátek bude opakováním, každý začátek bude zdvojením začátku / není začátku a toto zdvojení se zcela vymyká naší kontrole / začátek se neustále odkládá do příštího opakování začátku, který již začal. Nikdy nezačínáme začátkem, a proto také nikdy nebude této recitaci konec.
	Linie, kterou jsem nakreslil – která je re-prezentací – je linie, “dividing line”, “Grenzziehung” , kterou nikdy nespatříme jako onu samu, to, co jsem nakreslil, je – jakmile se podíváme blíže – neviditelné. Je nemožné vysledovat počátek rozdílu, například počátek rozdílu mezi bílým a černým: bílá a černá jsou od nepaměti rozlišené, ale původ tohoto rozlišení je nenávratně ztracen či zapomenut.
	Zpola ironicky, zpola vážně, především ale velmi přesně naráží na tuto podivnou a zneklidňující zkušenost myšlení Michel Foucault, když začíná svou nástupní přednášku na Collège de France těmito slovy:
“Přál jsem si vklouznout nenápadně do řeči, kterou zde dnes mám pronést, stejně jako do těch řečí, jež na mne čekají a které budu možná po léta pronášet. Raději však než se ujmout slova bych si přál být jím zahalen a nesen za jakýkoli možný začátek. Přál bych si pozorovat, jak v okamžiku, kdy mluvím, mě už dlouho předchází nějaký bezejmenný hlas: stačilo bych, abych navázal, abych pokračoval ve větě, abych se vložil, aniž by si to kdo příliš uvědomil, do pomlk toho hlasu, jenž jako by mi tím dával znamení, že je sám chvíli na vahách. Pak by nebylo začátku a místo toho, abych byl oním, z koho vzchází řeč, představoval bych v nahodilosti jejího odvíjení nepatrnou pomlku, bod jejího možného zmizení” (Řád diskursu, in: Michel FOUCAULT, Diskurs, autor, genealogie; přel. Petr Horák,  Svoboda, Praha 1994, str. 7.)
	Ale to je jenom odbočka, která vede zbytečně daleko a odvádí nás od něčeho mnohem složitějšího, totiž této čáry zde.
 






	Opět jednoduchá otázka: co to je – tato čára? Je to graf? Je to jen čára – anebo je to “pojem”, zkratka složité myšlenkové operace?
	V každém případě je zjevné, že to je cosi, co má nesmírný kulturní význam: když Remus přeskočil čáru, kterou narýsoval na zemi Romulus, aby vyznačil , “definoval”, tedy vymezil hranice příštího Říma, byl zcela po zásluze za tento akt znevažování zavražděn. A existuje latinské přísloví (ač se nevztahuje přímo na tento případ), které ukazuje, jak silný má taková “čára”, “Grenzziehung” význam: est modus in rebus, sunt certi denique fines. I tato kulturní relevance rozhraničující linie ovšem ukazuje: není to něco, co bychom mohli nakreslit. Ne kvůli čáře vyryté v hlíně byl zavražděn Remus. Nýbrž proto, aby se potvrdilo: kde nejsou uznávány hranice, tam nemůže existovat žádná civitas, ať už civitas romana či jakákoli jiná. Navíc je zřejmé, že v této vraždě Rema není implikována pouze nějaká lokálnjí římská představa o tom, co to znamená pax romana, ale mnohem víc: je to cosi, co sahá až k počátkům myšlení, k hrůze z απειρον, proti němuž stojí jako hráz περας – totiž právě hranice, mez, míra. Řecký idiom περας εχειν, tj. “mít míru”, “mít mez” znamená stav naplnění, dokonalosti, pokud je v naše dosahu. Ale to neznamená, že by tato představa byla silná jen ve starých, šerých dobách: pojem je založen de-finicí, v etice jde o “hranice” toho, co smíme a co bychom neměli, ptáme se dokonce pro “hranicích interpretace” apod. apod.. Nakonec i hlavním tématem našeho společného setkávání zde, nad ne-filosofií, není nic jiného než úvaha o hranicích oborů, mají-li jaké, a jaký trest či odměna čeká toho, kdo je překračuje.
	Čára, kterou jsem zde narýsoval, označuje, skrývá vlastně mnoho věcí, tak například:
Linii jako formu, tvar proti beztvarosti (což je jiný způsob, jak vyjádřit dvojici nic-něco, neurčito proti určitosti). Ale také viditelné a vnímatelné proti neviditelnému a nevnímatelnému: co vidíme, je věc jakožto to, co má svůj zvláštní a specifický tvar, věc jako oddělená od jiných věcí a okolí svými okraji, obrysy, konturami. Můžeme ji vidět, rozpoznat jako to či ono, protože je “de-limitována”, vyhraničená, majíc jasné hranice, které jsou specifické pouze pro ni. To je tvar, ειδος, idea, forma.. Rozpoznatelná je věc díky formě a pouze jakožto mající formu může být rozpoznána jako existující. “linie, čára, hranice je implikována v každé otázce, jež má podobu “Co to je?”. Věc je nemyslitelná jinak než ve vztahu k nějaké rozpoznatelné formě. Forma je hranice, ορισμος, což ale přeloženo do češtiny není vlastně nic jiného než “definice” – hráz, která drží věc proti mase nerozlišitelna, do něhož se zánikem vrací. 
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II. 
Princip čáry






TWOMBLY, Cy
Untitled
1970
Oil, house paint, and crayon on canvas
11'4" x 13'3" (345.5 x 404.3 cm)
Menil Collection, Houston


Mohli bychom klidně vystačit s čárou jedinou, protože jsme zatím ani zdaleka nevyčerpali vše, co lze o ní říci, ale byla by to na druhé straně škoda, protože čar je velmi mnoho a různých; jsou čáry nejen neviditelné, ač vyjevující se, ale jsou také čáry viditelné, dokonce velmi viditelné a nápadné, a i těch je třeba si bedlivě všímat. V tomto případě je pak nápadné zejména to, že některé pokládáme (nějak, z příčin, o nichž ale vůbec neuvažujeme, protože obyčejné čáry nám za to nestojí) za čáry pravé či správné, zatímco jiné jsou pro nás pouhé čmáranice. Tak třeba mezi ty správné či opravdové patří například:
      







zatímco čmáranice se většinou blíží těm nejznámějším z nich, které na první pohled poznávají všichni čtenáři Lawrence Sterna a jeho Tristrama Shandyho, což je čára ne-čára, poněvadž je téměř bez výjimky tvořena odbočkami a exkurzy:
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To je, jakkoli bychom v konkrétních případech naráželi na případy sporné, v podstatě elementární rozlišení, a to do té míry elementární, že uvažujíce tímto způsobem o čarách, nezabýváme se očividně ještě ani symboly, ani pojmy či znaky (sémiologie čar je patrně nemožná, protože čáry, jak o nich mluvím, nepodléhají žádnému “kódu”; jako čáry to jsou čáry a sotva něco jako pouhé čáry “symbolizují”, odkazujíce stále samy na sebe; a tím méně to jsou “pojmy" protože neshrnují žádný obsah) -– i když ale cítíme, že i pouhá čáry má už k tomu všemu nějak blízko; to, oč se snažím,  zjevně není uvažování o “pouhých čarách”. Stejně tak, totiž se stejnou evidencí, je patrné, že rozlišení čar na straně jedné a čmáranic na straně druhé (ostatně, jak by podrobnější průzkum  ukázal, rozlišení dosti vratké) je i není zakotveno v estetice jako nauce o “krásnu”, tedy je patrné, že jsme se uvažováním o “pouhých čarách” ocitli pod prahem disciplín, totiž v oblasti ne tak zdisciplinarizované, a současně (ale) zajímavé tím, že předchází všem možným rozrůzněním na věci jednak krásné, jednak dobré anebo pravé. Je docela obtížné jakkoli zformulovat tento (většinou očividný) rozdíl čar a čmáranic, protože po ruce je až příliš možností, jak něco takového provést. Například některé čáry můžeme pokládat za čáry “legitimní”, zatímco jiné pak budou naprosto “ilegální”, což může odpovídat jejich předvídatelnosti resp. nepředvídatelnosti, anebo, abych velmi hrubě parafrázoval rozlišení Henri Bergsona, čáry lze lišit na půvabné a ty ostatní.
Když totiž, abych se na okamžik zastavil u klasického filosofického textu, tento velký francouzský autor ve svém eseji O bezprostředních danostech vědomí z roku 1888, který je znám i svým podtitulem “Čas a svoboda”, uvažuje o našem “citu půvabu”, jenž je emocí, s níž vnímáme “nenucenost” či snadnost ať jakkoli složitých útvarů, uvádí jako příklad právě čáry či linie. A ona snadnost či nenucenost je podle něj pociťována u pohybů, které jsme nějak schopni předvídat na základě toho, že pokračování je již jakoby preformováno, předznamenáno v přítomném stavu:
“Postrádají-li přerušované pohyby půvabu, je to proto, že každý si stačí sám a neohlašuje žádný, který má přijít,¨. Dává-li půvab přednost křivkám před čarami lomenými, pochází to z toho, že křivá čára mění směr v každém okamžiku, ale každý nový směr byl naznačen ve směru předchozím.” (Henri BERGSON, Čas a svoboda. O bezprostředních datech vědomí, přel. B. Jakovenko, , Samcovo knihkupectví, Praha 1947, str. 19.)
Čára budí dojem snadnosti, lehkosti – protože v přítomnosti již chová budoucnost, lépe řečeno: zastavuje, aniž přestává být čarou, postup času. A vneseme-li do takové čáry taneční prvky, tj. rytmus a takt, díky nimž pak předvídáme příští vývoj či rozvoj ještě lépe, pak věříme, že pohyb ovládáme. 
	Zde je cosi, co si zaslouží zdůraznění: řeč je o čáře či linii, tedy o kontinuitě, ale zároveň také o dis-kontinuitě (není to čára rovná, nýbrž plná obratů, a může být,. že i obratů velmi složitých), avšak tato diskontinuita stále zůstává v mezích kontinuity. “Vládneme”, linie se nevymyká z naší moci, poněvadž cítíme, že diskontinuita je překonána, sotva se ukázala. A čára takto načrtnutá je následkem toho spíše půvabná než dramatická. Hrozba diskontinuity a “bezvládí” je vždy již zažehnána.

	Kdybychom postupovali tímto směrem dále, mohli bychom odtud přejít až k čáře takříkajíc “secesní”, k vlnovce, k čáře, jež se rodí například z květinových motivů (florální secese), jejíž základní prvek by vypadal nějak takto:
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	V secesní linii je (měla by být) ona hrozba dis-kontinuity, přervání plynulosti nějak nápadnější. Je to čára, která by měla být elementárním způsobem čitelná takto: představuje drama, dokonce drama Života, který se osvědčuje a stvrzuje právě neustálým překonáváním odporu a vzdoru Hmoty. Tento vzdor nejen překonává, nýbrž nad tím doslova triumfuje, tím spíše, že odpor je zde podmínkou rostoucího zduchovňování dějin Života, evoluce, a proto také Život vždy tento náraz a toto střetnutí s hutností hrubé látky vždy znovu proměňuje v elegantní, vítěznou křivku směřující stále vzhůru a výše. I zde, dalo by se říci, je hrozba diskontinuity odvrácena či odvracena, ale za prvé je ona hrozba nutnou podmínkou snadnosti, jež se jako snadnost, ba “ne-nucenost” osvědčuje pouze svobodným zvládnutím nesnadného, a za druhé je tento triumf Života – alespoň pro nás – velmi drahý, neboť touto půvabnou a stále vzhůru stoupající linií je Život vůbec, život kosmický, nikoli ale zcela život individualizovaný, konečný.

	To už se ovšem dostáváme příliš daleko, do značné blízkosti symbolů či symbolických obrazů a příliš se vzdalujeme obyčejné či pouhé čáře, což je v dané chvíli zbytečné. Tím spíše, že by bylo záhodno vrátit se k něčemu velmi podstatnému, totiž k onomu zastavení času a k našemu pocitu či víře, že něco ovládáme, vnímajíce či majíce před očima určitou čáru, křivku či plynulou linii.
	A od půvabných čar se můžeme obrátit k čarám legitimním a ilegálním, správným a nesprávným. Mějme třebas i teď před sebou nějakou “elegantní” čáru, třeba nějakou takovou:
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	Proč můžeme v určitých případech říci, že čára či linie má “vývoj”, že se “děje v čase” a zároveň i to, že její pohyb je (jakoby) zastaven? Aniž je to na první pohled patrné, vlastně se touto otázkou vracíme v čase dějin hodně nazpět, až někam dob “archaických”. Stačí totiž, jak se říká, provést moderní interpretaci těchto čar:
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	Spousta věcí je tu naráz zřejmá, jak alespoň předpokládám: formule, tj. y = x2  (parabola),  y = 1/x (hyperbola), matematický vzorec, funkce vyjadřující celou křivku (kterou ani nelze celou namalovat) a předepisující celý její průběh, není vlastně nic jiného než vysoce abstraktní, matematizovaná αρχη této křivky, její principium neboli její počátek – což ale v tomto “archaickém” případě znamená: to, co vládne celému jejímu vývoji, to, co její “pohyb” drží v přísně určených mezích; přitom také to, co ji stále generuje, plodí, aniž kdy nad takto “zplozeným” či “dějícím se” ztratí kdy svou archaickou, principiální moc. Αρχη, počátek je vládnoucí počátek, počátek, který není jen začátkem, východiskem, nýbrž procesem samým, jemuž vládne ve všem jeho dění. “Archaické” myšlení je v tomto smyslu (odhlédneme-li od rozdílů, které působí jeho přísná matematizace) myšlením principu – z počátku všechno vzchází a vše se do něho vrací. Je to vlastně velkolepá myšlenka, která říká i toto: příroda, kosmos je právě takový proces, a proto je třeba hledat jeho princip  nějak takto.
	Známe-li princip, pak překračujeme čas.
	Tady by dokonce již ani nebylo přesné mluvit o nějakém předjímání příštího na základě přítomného, protože vše je již nějak zavinuto či zahrnuto ve formuli, v počátku; vývoj je explikací, rozvíjením a zároveň “vy-světlováním” procesu. A to v podstatě od archaických dob až po novověkou vědu včetně.
	Je pozoruhodné, abych připojil další “pozorování” k této čáře, že – právě z hlediska našeho uvažování o liniích a čarách a navzdory všem exaktním geometriím, jak je známe – je každá taková čáry vždy již poněkud kruhem, ať jakkoli podivná se na první pohled jeví. A například také (i když to bychom museli postoupit v čase zase o několik staletí kupředu, až někam k Newtonovi) již sama sebou může vyvolat i zcela závratné spekulace o nekonečnu, a nakonec i nekonečnech.
	Zejména tu ale pojednou máme před očima cosi fascinujícího, protože to, co vidíme teď – anebo bychom mohli vidět (a aniž bychom přitom museli zavadit o filosofii) -, je Jedno, dokonce, formulováno ještě lépe: Jedno a Vše.
	Mnohost svinutá do prajednoduchého počátku. V tomto – ale samozřejmě pouze v tomto ohledu – pak vůbec nezáleží na tom, chápeme-li αρχη, princip, jako oheň, jako svár Lásky a Nenávisti anebo jako y = x2.  


	Co zbývá teď, je propojit nějak onu elementární čáru, onu dividing-line, či zásadní Unter-scheidung, o nichž již byla řeč, s těmito čarami půvabnými, správnými a legitimními – a snad trochu i zkusmo rehabilitovat čmáranice, jež z našeho uvažování postupem doby ke škodě věci téměř vymizely.
	Myšlenka (vyslovuji toto slovo v uvozovkách i bez nich) principu není tolik (alespoň zprvu) pokusem o výklad, jako spíše elementární snahou postavit hráz bezmeznu, nerozlišitelnosti a nerozlišenosti, chaosu, který je odsunut do pozadí čarou ve smyslu rozdělující, oddělující (a spojující) hranice. Zde skutečně ještě ani zdaleka nejsme v oblasti geometrického, matematizovaného či zcela pojmového myšlení, ani v oblasti ustaveného symbolismu. Ona čára jakožto něco, jímž je svět oddělen od nic, ona čára ve smyslu dividing-line, je již svého druhu elementární princip či počátek (totiž počátek a princip rozlišitelnosti), ale je to čára, jež právě proto, že je poslední bariérou proti bezmeznu, se vždycky nějak může otřást a zhroutit – je-li to tedy počátek jako princip rovnováhy/sváru, je to rovnováha vždy prekérní, křehká. Od nerozlišena nás vždy dělí jen velmi tenká čára.
	A to tím spíše (jak to demonstruje třeba princip, “formule” v již etablované a skrsnaskrz racionální geometrii), že čím exaktnější je formulace principu, tím více se ztrácí jeho napětí, jeho dramatičnost, vyplývající z toho, že čelí nerozlišenosti; y = 1/x je popravdě řečeno dosti banální principium, αρχη.
	Čím jsou čáry správnější, čím jsou legitimnější, čím více se liší od čmáranic, tím větší pak mohou vzbuzovat odpor – jejich snadnost, lehkost a nenucenost se obrací proti nim. A snadnost na hranici triviálnosti pak vyvolává odpor. Například malíř Eugene Delacroix v jednom svém dopise říká:
“Všichni – i ti, kdo onu slavenou krásu spatřují ve spirálách a hadovitě se vinoucích liniích, i ti, kdo ji vidí v přímkách – se upnuli na to, že by ji chtěli vidět výlučně v liniích. Stojím u okna a vidím krásnou krajinu, avšak myšlenka na nějakou linii mi vůbec nepřichází na mysl. Skřivan zpívá, řeka se třpytí tisíci diamanty, loubí ševelí; kde tu jsou nějaké linie, jež vyvolávají takové pocity? Vy chcete vidět krásu a harmonii jen mezi liniemi, zbytek je pro vás chaos a jediným vaším soudcem je kruh.”  (15. července 1849).
Zpět ke čmáranicím, chtělo by se říci.
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Eugene DELACROIX
Lov na lva
1854
olejová skica, 86 x 115, Musée d´Orsay

Ale i tady platí: jen po určitou mez, totiž až po určitou hranici.
Myšlenka, ať v jakékoli podobě, má “čáru”, za kterou už pomalu přestává být myšlením. Ale právě ano “archaické” a an-archické je právě proto nesmírně zajímavé, neboť má velmi blízko k této čáře, stále se stýká s živly, ačkoliv není zcela zřejmé, kde právě k tomuto styku dochází. Neboť živly, voda, vítr, oheň hranice v jistém smyslu nemají, jsou všude, nelze říci, kde je jejich čelní strana a strana “zadní”; živlům vlastně čelíme vždy “zprostředka”.
Stavíme hráze, a živel nás zaplaví z kanálů.



III.
Začátky

	Román Virginie Woolfové Paní Dallowayová začíná takto:
“Paní Dallowayová řekla, že květiny koupí sama.
Vždyť Lucy čekalo ještě plno práce. Dveře se vysadí z pantů; přijdou ti chlapíci od Rumpelmayera. A pak, pomyslila si Clarissa Dallowayová, je tak krásné ráno – svěží a čerstvé, jako by je zrovna vyklopily děti z formičky na pláži.”
(Virginia Woolfová, Paní Dallowayová, přel. Vlasta Dvořáčková, Praha 1975, str. 7.)
Ocitli jsme se, jak se říká, in medias res, přímo uprostřed děje, horečnatých příprav na večírek (ale to nevíme); máme tedy pocit náhlosti, téměř srázu; je to “abruptní” začátek; text jako by sám vyznačoval ostrou čarou místo, kde se odděluje od ostatního světa; kus bílého papíru na stránce, první věta a hned jsme, bez přechodu, vrženi do příběhu, aniž tušíme, v jaké jsme jeho fázi, kde jsme a co tu vlastně děláme.
	Jako zkušení čtenáři moderní literatury nejsme zaskočeni, na něco takového jsme už vcelku zvyklí. Třeba Samuel Beckett začíná svůj román Mallone umírá dokonce i “gramaticky” tak, že určitou sekvenci jakoby přetrhne a teprve potom nasadí vlastní začátek: něco sice muselo předcházet, ale nikdy se už nedozvíme, co to bylo:
“Takže zanedlouho budu už přece jen konečně mrtev. Možná již příští měsíc. To by znamenalo duben nebo květen. Z tisíce nejrůznějších náznaků totiž usuzuji, že rok ještě příliš nepokročil. Je ovšem docela dobře možné, že se mýlím, že nakonec přežiji svatojánskou noc i čtrnáctý červenec, svátek svobody. Ba co dím, jsem schopen takto dospět až k svátku Proměnění Páně, či dokonce k nanebevzetí Panny Marie. Přesto však nevěřím, že bych se tolik mýlil, pravím-li, že tyto oslavy se letos budou konat beze mne. Cítím to v sobě, cítím to už několik dní, a já tomu pocitu důvěřuji. Čím se však liší od všech těch ostatních pocitů, které mne pronásledují od narození? Kdepak, takové otázky už na mne neplatí, už nepotřebuji být zajímavý.”
(Samuel Beckett, Mallone umírá, přel. Tomáš Hrách, Praha 1977, str. 5.)
Strategie začínání mohou být velmi různé: může být, že začátek je náhlý, abruptní prostě proto, že hned první věta nějak způsobí u čtenáře "šok" svou očividnou nemístností. Tak je tomu například i se začátkem románu Paula Austera Mr. Vertigo, který se otevírá takto:
“Poprvé jsem se procházel po vodě, když mi bylo dvanáct. Naučil mě to muž v černých šatech a nehodlám předstírat, že jsem se celé to kouzlo naučil přes noc. Mistr Jehudi mě objevil, když jsem jako devítiletý sirotek žebral na ulicích Saint Louisu, a tři roky mě se vší vervou proháněl, než mi dovolil předvést své umění na veřejnosti. Psal se rok 1927, který byl rokem Babea Rutha a Charlese Lindbergha a ve kterém se nad světem počala navždy snášet noc. Naposledy jsem vystoupil pár dní před říjnovým krachem newyorské burzy a moje vystoupení bylo úžasnější než cokoliv, o čem se těm dvěma pánům mohlo snít. Dokázal jsem něco, co nikdy přede mnou ani po mně žádný Američan nedokázal.”
(Paul Auster, Mr. Vertigo, přel. Barbora Puchalská, Praha 2001. str. 7.)
Zcela jistě by každý čtenář připadl na spoustu dalších a neméně markantních začátků. Ale – abychom s nimi mohli nějak pracovat, potřebujeme také nějaké příklady kontrastní. Zcela osobně považuji za takový příkladný kontrast začátek knihy Adalberta Stiftera s prostým názvem Kronika našeho rodu (Aus der Mappe meines Urgrossvaters; v povídkové podobě vyšla již v roce 1841, v rozšířené v souboru Studie v roce 1847; v 60. letech se ji Stifter ještě jednou pokoušel přepracovat do velkolepé epické podoby, avšak zhruba v polovině díla jej v roce 1868 zastihla smrt). Kniha sama má ovšem začátek velmi komplikovaný, vlastně je obtížné říci, kde skutečně začíná: Je tu titul na první straně, po němž (obvykle na další stránce) následuje mott, latinský citát řeckého řečníka:
“Dulce est, inter maiorum versari habitacula et veterum dicta factaque recensere memoria,”
tedy, zhruba řečeno: “Je sladké procházet obydlími předků a v paměti si oživovat jejich slova i skutky.” Na další stránce (záleží ovšem na způsobu vydání) čteme po názvem kapitoly či oddílu”
	“1. Starožitnosti”
konečně:
“Latinským výrokem dobrého a nyní již dávno zapomenutého Egesippa uvádím čtenáře do našeho vyprávění a vyprávěním do mého starého, vzdáleného otcovského domu. Uvedený výrok hrál jistou roli při jednom z mých školních vyznamenání, a proto jsem si jej zapamatoval po celý svůj budoucí život. Zvláště jsem si ho připomínal, kdykoli jsem se procházel prostorami svého rodného domu; neboť tento dům byl plný různých věcí po našich předcích a já, procházeje se mezi těmi předměty, jsem skutečně pociťoval zvláštní radost a uspokojení, o němž ve svém výroku mluví Egesipp. Toto uspokojení nepřebývalo však jen v duši dítěte, nýbrž vyrůstalo se mnou a s mou láskou ke starým věcem, kterou jsem si dosud zachoval. A nyní, kdy sám začínám stárnout, často myslívám s jistým pocitem, předjímajícím budoucí radost, na dobu, kdy můj vnuk nebo pravnuk půjde po mých stopách, které se snažím zanechat po sobě s takovou láskou, jako by měly trvat věčně, které však už pro vnuka budou mrtvé a nečasové.”
(Adalbert Stifter, Z kroniky našeho rodu, přel. Ladislav Heger, Praha 1959, str. 23.)
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Die letzte Seite der Mappe meines
 Urgroßvaters mit der Bemerkung des Freundes Johannes Aprent am linken Rand: “Hier ist der Dichter gestorben. Der Herausgeber des Nachlasses.”
















U Adalberta Stiftera je začátek tak umně zastřen, až se zdá, že autor má z něčeho takového děs, jako by jeho strategie začínání byla poslední obranou proti možnému přervání tradice, přervání kontinuity. Možná i víme, kde je původ této strategie: není to jen proto, že Stifter je obřadný a snad i poněkud rozvleklý tradicionalista, nýbrž proto, že vlastně v každé radikálně oddělující linii či hranici je připomínka a jakoby i hrozba toho, od čeho tato dělící linie uspořádaný svět odděluje a co by tento svět mohlo zničit, pokud by přes tuto hranici nějak do světa přepadlo: neuspořádanost, chaos. A chaos o sobě dává vědět všude tam, kde někde, vlastně kdekoli v samém středu kontinuity hrozí dis-kontinuita. Proto je také každá taková “čára” (linie či mez) dvojznačná, protože dokonalá a jaksi bez nebezpečí je teprve tehdy, stane-li se kruhem. Například v kosmu podle Aristotela (což je ale představa v hrubých rysech platná až do renesanční doby) je sublunární čili podměsíční sféra oblastí vznikání a zanikání, pohybu a změny, uskutečňování, ač nikoli setrvalé a vpravdě trvající skutečnosti; nad ní, v supralunární čili nadměsíční oblasti krouží nebeská tělesa, konajíce věčně svůj pravidelný pohyb, avšak nejvýše je duch spočívající sám v sobě, nehybný první hybatel, sám se nepohybující a neměnící, protože dokonalý.
	Čteme-li ovšem začátky románů, zjišťujeme například, že u Virginie Woolfové je to začátek velmi dvojsmyslný: ano, jsme naráz uprostřed dění; ano, začátek je notně strmý, ale to proto (a právě proto), že očividně navazuje na cosi, co mu – plynule – předchází/předcházelo. Jinak řečeno: autorka nezačíná ve vlastním a radikálním smyslu slova, pouze od určitého okamžiku líčí probíhající již děj – a náhlost cítíme možná právě kvůli kontinuitě, jíž jsme si vědomi. A právě tak jako je každý individuální život momentem Života vůbec  a života celého vesmíru, s nímž stále souvisí (ale to právě je základní přesvědčení V. Woolfové, které “transformuje” i do stavby svých románů), právě tak je všechno konečné obsaženo v nekonečném – je pouze vlnou na hladině vesmírného oceánu, vydělenou sice, nikoli však od oceánu oddělenou. Což by možná ještě nápadnější bylo tehdy, kdybych ocitoval začátek jiného románu této autorky, totiž K majáku, který začíná odpovědí na (čtenářem neslyšenou, protože autorkou nezaznamenanou) otázku:  “But,” said his father, stopping in front of the drawing-room window, “it won´t be fine”. A není to strategie ojedinělá, neboť by bylo lze citovat třeba Schnitzlerovo Umírání, Rilkova Malte Lauridse Briggeho aj. Zde všude se různým způsobem diskontinuita najednou mění v kontinuitu; jakmile začneme číst, už máme pocit, že jsme začali číst vlastně už včera. Začátek zmizel, jakmile jsme začali číst. Nezačali jsme, nic se nezačalo, je to vždy již zde. Čára je kruh či alespoň se kruhu velmi blíží a má podobu spirály.
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	Lze tedy říci, že přinejmenším v tomto ohledu pak Virginie Woolfová stejně jako Adalbert Stifter svými strategiemi začínání akcentují nezačínání, hlubší kontinuitu za zdánlivou přetržitostí a fragmentarizací povrchu, kruh či cykličnost (či nekonečnost trvání), třebaže každý z patrně zcela odlišných důvodů a s jiným záměrem: Stifter, protože má hrůzu ze ztráty paměti jako následek přetížení přítomností, což by bylo totéž co smrt kultury: právě proto “začíná” tak hluboko v minulosti, navazuje na “nepamětnou dobu”; zatímco Virginii Woolfové jde spíše o to, že pravdou individuálního (osobního) života není tolik jeho individualita, jako spíše to, jak tato individualita vyjadřuje celek a její vpjatost do složité sítě stále pohyblivých vztahů, kterou je (ustavičně) plynoucí řeka života či Času; každý začátek, řekla by tedy tato slavná autorka, falšuje život už tím, že z něj vyřezává fragment, vyděluje z něj momenty, na které se pak naše pozornost upírá 
do té míry, že nevidí ono a-personální trvání, jež je všechny spojuje a nese. 


Grant, Duncan 1885-1978
Bathing 1911 
Oil on canvas 
support: 2286 x 3061 mm
painting









	Pro to, co je tak patrné na románech Virginie Woolfové, by bylo možné uvádět bezpočet příkladů v rámci příbuzné strategie začínání, třeba impresionismus ve výtvarném umění, který ruší kresbu ve prospěch barvy a atmosféry právě proto, aby akcentoval spojitost všech událostí, avšak právě proto se také ocitá v konfliktu s “okamžikem” a jeho diskontinuitou čistého “teď”. Obdobně i v románech Virginie Woolfové (a nejsilněji v tom, který je příznačně nazván Vlny (The Waves, 1931), se místy stírá individualizace postav i světa, je na samé hranici rozlišitelnosti (anebo: postavy spolu takříkajíc “komunikují”, aniž by se musely reálně setkat, aniž by se musely vnímat a vědět o sobě navzájem; jejich osudy se propojují, aniž o tom výslovně vědí atd.). Stejně tak Schnitzler začíná jakoby zprostředka, protože chce zachytit zvláštní plynulost přechodu či prostupnost hranice mezi snem a skutečností (Traumnovelle), a vlastně je toto napětí skryto už v samém názvu filmové transpozice jednoho z nejslavnějších Schnitzlerových románů, tj. v názvu Eyes Wide Shut. Akcent na kontinuitu jako by vždy připomínal: začínáme-li, nelze se přitom vyhnout libovůli, ba násilí, a libovůle, nahodilost je diskontinuita.
	U takového Becketta se tento konflikt zdá být podán v podobě nějak “reverzní”: diskontinuita, konec je všude, každý začátek je už konec. Konec u něj pak trvá v celém textu.
	A Paul Auster je hra, která ví, že je hrou.
	Hranice se tu a tam stává zvláštní čarou, po níž je možné se pohybovat, a přitom vyhlížet na obě strany. A objevují se pak nové otázky: kam až tato hranice vlasatně sahá?
Ale to se již dostáváme k něčemu, co by bylo lze nazvat “hrou s hranicí”, a to si vyžaduje různé odbočky. Toto budiž první z nich.
	Čára jakožto ona dividing-line je rovněž rám či rámec. A vše, co jsem až dotud demonstroval na elementární či abstraktní rovině “čáry” jako akt rozlišení, jako rozlišenost a jako vydělování hranicí z nerozlišena či neomezena, je teď možné zopakovat poněkud určitějším i konkrétnějším jazykem. Třeba když řeknu: nebýt rámu, těžko bychom mohli mluvit o kompozici obrazu; v tomto smyslu je vlastně rám podmínkou možnosti obrazu (ač rámů se ve většině případů nevšímáme, pokud se jim ovšem umění určité doby či školy nezačne věnovat způsobem zcela výslovným a nápadným.

file_26.jpg


file_27.wmf



Donald Judd Wall Progression 1971 Anodized aluminum 8 1/4 x 161 x 8 in. The Museum of Contemporary Art, Los Angeles
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Hesse, Eva
Hang Up
1966
Acrylic on cord and cloth, wood, and steel
182.9 x 213.4 x 198.1 cm
The Art Institute of Chicago 














	


Vůbec není jen nějaká metafora, když teď budu tvrdit, že filosofický pojem stejně jako obraz ve výtvarném umění či fotografie je zarámovaná skutečnost. Říkáme-li (trochu lehkomyslně), že pojem či obraz re-prezentují, znovu-zpřítomňují skutečnost, že ji tedy nějak nechávají (znovu/jinak) vyvstat před naším zrakem ať fyzickým či jiným, pak je to také na základě určité obecné strategie rámování: pojem neexistuje bez systému, jehož je součástí, obraz neexistuje bez “estetiky” (ať ve smyslu určité teorie vnímání, estetické teorie v užším smyslu, “stylu” či určitého uměleckého manifestu apod.) A tento rámec vždy také podává jistou teorii distance mezi obrazem a skutečností. (Jsme-li dnes v pokušení říkat slova “realita”, “skutečnost” vždy v uvozovkách, je to proto, že pochybujeme o určité teorii této distance, proto ona slova “rámujeme” uvozovkami.) Každá teorie je tedy také “rám” či “rámec”, často dokonce hráz.
	Ale opakuji: řeč o rámu platí vždy současně i doslova: nebýt rámu, nemůžeme popisovat poměry, vztahy, stavbu či tektoniku obrazu; bez rámu nenajdeme “zlatý řez”, vyváženost či naopak dramatický neklid, dynamickou nerovnováhu různých složek atd.; bez rámu není skladby – a tedy uspořádanosti, ohrazující nás před neuspořádaností.
	Což by v další odbočce bylo loze ještě více rozšířit: vůbec nejrozsáhlejším rámem či rámcem je samozřejmě sama kultura., v níž je ve hře čára/hranice už proto, že každá kultura se vždy chápe (či donedávna měla sklon chápat) jako ohraničená a ohraničující se proti non-kultuře (ve starých dobách například proti “barbarům”; odtud pak v jiném kontextu čerpá svůj smysl i známé foucaultovské téma rozum versus šílenství, ale vlastně také sociologicko-medicínsko-kulturní téma protikladu normálního a patologického, případně (v rámci širšího pojetí literární vědy jako nauky o textech) vymezení textu proti non-textu. A z toho by se pak daly vyvozovat i další, neméně základní kulturní diference, například centrální-okrajové, vysoké-nízké atd. apod. Když ale zůstanu u čáry základní a zakládající, tj. u rozdílu kultura versus non-kultura, pak vidíme, že tento vztah k vnějšku je “v rámci” dané kultury samé vždy také nějak internalizován, zvnitřněn, že se současně odehrává i uvnitř dané kultury samé (a pak je možné mluvit o nezadržitelné produkci non-textů jako projevu postmodernistické iracionality, což vůbec lze považovat za projev až jistého rozbujelého šarlatánství). Ale, abych se vrátil k tématu: i v rámci kultury samé se odehrává neustálé vyvažování kontinuity a diskontinuity. Samozřejmě, poněvadž kultura je dis-kontinuitou ve vztahu k jinému, než je kultura (divokost, beztvarost, živelnost), ale je právě tak i kontinuita, tím spíše, že žádná kultura nechápe sebe samu jako částečnou, parciální, insulární; každá kultura je nějak univerzalistická, svět určité kultury je vždy svět jakožto celý (barbaři nemají svět jako Řekové, patologické je zmatené, na prahu rozpadu, šílenství je ne-rozum).
	K tomuto ustavičnému vyrovnávání kontinuity a diskontinuity jako znaku kultury ale rovněž tak i znaku myšlení, se teď odvážím riskantního příměru, za který se předem všem znalcům omlouvám. Neboť exemplárním příkladem tohoto napětí je film, dokonce počínaje již rovinou fyziologickou: aniž je zrušena diskontinuita fotogramu – filmového políčka -, lidské oko ji vnímá jako kontinuální pohyb, přičemž ale každý film je v té či oné míře “montáž”, “skladba” sekvencí, záběrů, které jsou ale (většinou) uspořádány tak, že prezentují určitý souvislý filmový děj či dokonce příběh; přičemž ale, kdybychom se zase obrátili nazpátek, je zřejmé, že i záběr sám je – a to “uvnitř”, tedy nejen s ohledem na sekvenci, jejíž je součástí – vždy nějak komponován (když bychom jej znovu k celé sekvenci vztáhli: buď tak, aby ji umocňoval, ale i tak, aby k ní tvořil kontrast a kdo ví, jak ještě). Rám záběru (a film se sotva kdy může rámování zbavit) je v kompozici záběru buď respektován, anebo také ne a ke slovu se pak dostává složitá hra s “hranicí”, totiž s rámováním: mimoobrazové pole, překrývání zvuku, paradoxní záběry vzniklé nějak “nepřirozenou” pozicí kamery anebo jejím  pohybem atd. Vždy je tu ale současně obojí: kontinuita i diskontinuita, spojitost, plynulost i přetržitost, hra s hranicí jako diferencí a dividing-line, separace, spojování. Vlastně je to konflikt, který nemá řešení, nemá-li být ona hra, zvaná kultura, zlikvidována.
	Kultura v té či oné míře vždy demonstruje nerozřešitelnost svých základních a zakládajících kontradikcí.


IV.
ČÁRA: HRANICE A POHRANIČÍ

	Čára má nejen různé podoby, ale také – znovu v naprostém rozporu s exaktní geometrií – různou, proměnlivou, dokonce neurčitou šířku čili extenzi, a v souladu s tím jakoby i různou “sílu”. Stačí uvést následující filosofický příklad:
“Věta, která navazuje a na kterou se má navázat, představuje vždy pagus, jakousi hraniční zónu, v níž se diskursivní žánry dostávají do konfliktu, pokud jde o způsob navázání. Válka a obchod. Právě pagus  je místem, kde se uzavírá pax, pakt, a kde se opět ruší. Vicus, home, Heim (domovská sféra) je zónou, v níž je rozepře mezi diskursivními žánry suspendována. “Vnitřní” mír za cenu neustávajících rozepří na pomezí. … Tento vnitřní mír je zajišťován vyprávěnými příběhy, které dotvrzují společný smysl vlastních jmen a v nich nacházejí i své vlastní stvrzení. Volk zůstává semknut na domovské půdě, Heim, identifikuje se ve vyprávěných příbězích spjatých s určitými jmény a zabraňujících vyvstávání nepředvídatelného a rozepřím, které se z něho rodí. Joyce, Schönberg, Cézanne: pagani, vybojovávající válku mezi diskursivními žánry.”
(Jean- François Lyotard, Rozepře, přel. Jiří Pechar, Praha 1998, str. 243.)
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Hranice a pohraničí, jak patrno, je cosi, co si zasluhuje důkladnější úvahy. Schematické znázornění ukazuje jisté důležité momenty:
1. Centrum je na hranicích reprezentováno, například tím, že hranice slouží exhibici jeho moci (celnice, pohraniční stráž), avšak současně s tím vykazuje hranice, resp. pohraničí či pomezí znaky značné vzdálenosti od centra, tedy svůj “periferní” ráz; místo, kde moc centrálních orgánů rovněž slábne (duty free shops). 2: Hranice je jasná hraniční čára (je to přísně střežená linie), zároveň se ale na hranici a v její blízkosti stírají rozdíly mezi různými centry (na jedné i na druhé straně hranic); rozdíly mezi státy, přísně oddělenými hranicemi, se právě na hranicích stávají méně znatelnými; obyvatelé pohraničí patří nějak na obě strany, tím spíše, že pohraničí je místem intenzivní směny povoleného i zakázaného zboží; navíc se politické hranice tu a tam ztrácejí v geografii krajiny – anebo jsou naopak takříkajíc ve vleku geografie daného místa; jsou to mnohdy jen fixované výsledky válek či smluvní meze. 3: Přitom však je jasné, že hranice, takto se jevící, není ani centrum, ani periférie; ani centrum A, ani centrum B, nýbrž cosi, co by logika označila jako vyloučené třetí. Oblast zcela specifická, a přitom logicky “vyloučená”.
	Sledujeme-li pozorněji přechody mezi centrem a periférií, po chvíli zjišťujeme, že struktura vyznačená diferencí a diferencemi se v přechodech pomalu rozpouští; co nakonec vidíme, jsou už jen různá “mezi.”
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	Bylo by lze říci, že myšlení, k němuž pronikáme skrze jednoduchou čáru, bychom rovněž mohli studovat jako pohyb zaostřování a rozostřování. V prvním případě, v případě tendence k ostrosti (jiným jazykem řečeno: k exaktnosti),



                                      




Blowup (1966)
Directed by Michelangelo Antonioni
Writing credits
Júlio Cortázar (story)
Michelangelo Antonioni 











jejímž výsledkem je myšlení zvané přísné, bychom mohli dospět až k oné formuli, jednoznačně určující tvar či průběh/pohyb křivky, a na této straně by pak byly i různé příklady přírodního (resp. přírodovědného) determinismu. A v druhém případě (pohyb rozostřování) bychom měli cosi, co by se dalo označit jako zkoumání zkušenosti hranice, a ještě lépe a ještě přesněji: pohyb na hranici. Do blízkosti tohoto zakoušení hranice pohybem na hranici by pak bylo při dalším rozvíjení situovat třeba existencialistické (a jiné) mezní situace. Ale vedle toho existují i jiné, neméně zajímavé “aplikace” principu čáry či hranice v myšlení, třeba v současném myšlení vědy atraktory, teorie katastrof apod.
	Jakmile naše uvažování rozšíříme tímto způsobem, pohybujeme se pojednou ve značně rozlehlé a pestré oblasti, protože – otevřeme-li náš pohled tímto způsobem – se pohybujeme (a třeba jen v myšlení, formou myšlenkového experimentu) jakoby stále mezi dvěma nepřekročitelnými (tedy “limitními”) krajnostmi, jakoby mezi krystaly na jednom konci tohoto pole a mraky na konci druhém. Ale ať se vydáme k jedné či druhé krajnosti, úkol je vždy týž: formulovat řád adekvátní jedné či druhé: řád krystalů a řád mraků – a v obou případech jde o to, aby to byl řád formulovaný co možná nejpřesněji (jen tak totiž může být adekvátní čili přiměřený). Není třeba zvláště zdůrazňovat, že toto platí i v případě mraků. A ovšem s takto identifikovaným polem (myšlení) jsou těsně spjaty – znovu nedovedu říci, jde-li o symboly, znaky či pojmy – takové představy, jako je “mezi” a problém jeho “lokalizace”, pokud je vůbec možná, neboť se zdá, že představa “mezi” požadavek lokalizace vyvrací. A pak si můžeme klást velmi podivné otázky, třeba: jaká realita se skrývá mezi věcmi, realita stále neviděná, poněvadž naše pozornost se zdá být výlučně přitahována věcmi samými, věcmi hmatatelnými, které jsou pro nás jakoby modelem toho, co chápeme jako reálné, skutečné? A potom můžeme říci: jednou z možných odpovědí na tuto otázku by ve výtvarném umění 20. století, mohl být i směr, který se nazývá informel či l´art brut.

file_34.jpg


file_35.wmf







Jean DUBUFFET
Paysage avec deux personnages, 1974 


















	Ještě jednou se krátce zastavím u toho,k oč se pokouším, a co stále nedokážu výstižně pojmenovat: zdá se, jako bychom se těmito úvahami pohybovali v samých základech teoretického jazyka, bez ohledu (ještě bez ohledu) na obory, které pak tím či oním způsobem budují svůj vlastní “teoretický jazyk”, a snad se lze potom odvážit i hypotézy, že právě tyto velmi vágní a nevyhraněné základy umožňují, abychom si navzájem rozuměli i přes hranice disciplín; neboť na první pohled je zřejmé, že s čárou jako hranicí či rozdílem, rámcem či rastrem, s krystaly i mraky se setkáváme nejen ve filosofii, ale i v teorii umění, sociologii, etnologii či v dějinách vědy. Současně je ale neméně tak očividné, že nejde ještě o jazyk čistě “formální” – a zdálo by se tedy, že se můžeme odvážit dokonce i tvrzení, že myšlení začíná jako svého druhu myšlení v “obrazech” a z “obrazů”. ¨, i když slovo “obraz” není ani v tomto případě přiléhavé a přesné. Řeknu-li: “mezi”, pak to není žádný obraz, ale není to ani přesně definovaný pojem, i když všichni vcelku víme, oč jde. Spíše, i když ani to není uspokojivé řešení našeho problému, jde o nějakou “představu”, která podněcuje a dokonce i sama vede nejen naše uvažování, ale i naše jednání, stručně řečeno: jde o “představu”, která uvádí do pohybu naše myšlení, ale – a i to je ozvěna oné dvojznačnosti čáry, jež rozděluje i spojuje, chová v sobě kontinuitu i diskontinuitu – tato představa dává pohybu myšlení určitý směr, dokonce vyhlídku na “zastavení”, protože spočinutí v pojmu. Jenže toto spočinutí je nakonec nereálné: myšlení směřuje od mraků ke krystalům a znechuceno jednoduchostí krystalů vrací se zase zpátky, aby načerpalo novou sílu v mracích.
	To, a skoro nic jiného či dalšího, je i pohyb na hranici či hranicích.
*

	Je patrné, že úvahu o čáře ve smyslu hranice, musíme prohloubit, a není nečestné, obrátíme-li se o pomoc k textům. V tomto případě ke Kafkově povídce Při stavbě čínské zdi, která již svým názvem naznačuje, že má k našemu tématu mnoho co říci, poněvadž jak lépe by bylo lze představit si hranici, než právě jako cosi na způsob “čínské zdi”.
	Ale Kafkova povídka je přece jen poněkud komplikovanější.
	Ano, je tu řeč o hranici, dokonce právě o té hranici, o které se stále snažím mluvit, tj. o hranici jako základu kultury, resp. o hranici jako základní kulturní představě. Zde je Kafka zcela explicitní: zeď se staví jako hráz proti nomádům, což jsou ti, kteří jsou již z definice “jiní” než kultura, tedy jiní v radikálním smyslu: nezakládají města, “obývají” (v uvozovkách) poušť, po které se ale neustále přemísťují, jakmile na jednom místě vyčerpají přírodní či přirozené zdroje, jak se dnes říká. Nomádi, jinak řečeno, jsou bytosti ustavičného přechodu, proměňování, změny – jsou to bytosti “stávání” a “dění”, a nikoli bytosti stálosti, identity a změny. Proto bytosti kulturu ohrožující: kdyby se nomádi ocitli ve městech, zcela jistě by je proměnili v poušť; a proto také to jsou bytosti z pohledu kultury nikoli lidské, spíše svými rysy poněkud zvířecí. Vypravěč sám o nich praví, že “měnili tehdy s nepochopitelnou rychlostí jako kobylky svá sídliště” (mit unbegreiflicher Schnelligkeit wie Heuschrecken ihre Wohnsitze wechselten) [“Při stavbě čínské zdi”, in: Popis jednoho zápasu, přel. Vladimír Kafka, Praha 1968, str. 113]; už slovo Heuschrecken evokuje hrůzu zkázy všeho, co se pěstuje a kultivuje (lat. colo, colere, cultum – pěstovat, vzdělávat, kultura), zkázy všech kulturních statků, ducha kultury (ostatně obraz kobylek není v literatuře ojedinělý, srv. např. Nathanael West, The Day of the Locust); rychlost jejich přemísťování pak relativizuje i význam slova “sídla”, Wohnsitze. Žijí sice na severu, ale děs vzbuzují i na jihovýchodě, ač až tam jejich pustošivost zjevně nikdy nemůže dosáhnout, a přesto je tam velmi dobře znají: “Na věrných obrazech umělců vídáme tyhle tváře prokletí, zející tlamy, čelisti posázené špičatými zuby, sešklebené oči, které jako by již šilhaly po lupu, aby ho tlama rozdrtila a roztrhala.” [str. 118]. Obraz čistého ničení, i tehdy když loupí (loupež sama je kulturně dvojznačný akt: loupež ohně založila podle řeckého mýtu všechny kulturní “techniky”).
	Ovšem tato jednoduchá linie je v Kafkově povídce několikrát zpřetrhána a celý tento rámec (kultura vers. non-kultura jako hranice vers. nomádské, bezmezné) je značně zproblematizován. Dokonce právě tam, kde se zdá být nejočividnější, neboť vypravěč kromě “čínské zdi” zmiňuje i další velký kulturní obraz či předobraz, totiž stavbu babylónské věže. Již to je ale velmi problematické: babylónská věž vyznačuje konec (ztrátu jisté nevinnosti, konec identity slov a věcí) jako začátek (obtížné práce dorozumívání a “překládání” jazyků); navíc je řečeno, že čínská zeď má být pevnějším základem, “nejprve zeď a potom věž”, jak zní zásada stavitelů, což sice vypadá dobře a logicky, ale sám vypravěč doznává, že si něco takového vůbec nedovede představit, načež následuje reflexe, která nejistotu ještě prohlubuje a tématicky vyznačuje místo jistého zlomu či diskontinuity:
“Lidská bytost ve své podstatě lehkovážná, ode přirozenosti poletavý prach, nesnáší spoutání; jestliže se spoutá sama, brzy začne šíleně lomcovat svými pouty a rozmetá zeď, řetězy i sebe samu do všech končin vesmíru.” [116]
Zde je jasno: zeď, která má vymezit a zachránit před nomády člověka jako tvůrce kultury, vede spíše k tomu, že kulturní člověk objeví svou nomádskou přirozenost; vlastně by tedy existence zdi jako hradby, kdyby se stala skutečností, byla spíše ohrožením než spásou. Pohyb od mraků ke krystalům se obrací a od krystalů se zase vrací k mrakům, dalo by se zjednodušeně říci. Ale: s touto pochybností je již od samého začátku spjat velice originální postup, uplatňovaný při stavbě “čínské zdi”: vedení (snad císař sám?) se totiž rozhodlo stavět zeď nikoli souvisle (kontinuita), nýbrž mezerovitě (diskontinuita), postupným vyplňováním mezer (zde se tedy v jiné formě vrací i téma onoho “mezi”), systémem stále dílčích staveb (takže stavba je stále uprostřed mezi krystalem a mrakem), což má ale (gradace úvahy, a nikoli prosté lineární pokračování) důvod ten, že takto je třeba ono gigantické dílo budovat file_36.png
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proto, aby se předešlo nevyhnutelnému zoufalství nad beznadějností takové práce, jež nedospěje k cíli “ani za celý dlouhý život”, jak píše Kafkův historik tohoto díla. Nové či jiné převrácení smyslu: ti, kdo zeď budují, kdo budují kulturu, jsou právě proto zcela roztříštěni: mají jen svůj díl, smysl celku je mimo dosah jejich “zraku”, zatímco přehled o stavbě jako celku mají pouze nomádi – a to právě dík (v podstatě nekonečné) rychlosti svého přemísťování: jsou takříkajíc všude.

	To vše vede k dalšímu hloubání a pochybnostem vypravěče, téma zdi dokonce ustupuje do pozadí, takže zeď jako vyhraňující, odlišující a zpřítomňující to, co vyděluje, je teď zviditelňujícím  kontrastem k nepřítomnosti či absenci: nikdo, koho se vypravěč tázal, neví, kde byla světnice vedení stavby a kdo v ní seděl [117]. A právě tato absence se stává rámcem nových úvah, jež následují a jež se velmi těsně týkají i myšlení (v jeho pohybu mezi krystaly a mraky i jinak), třebaže řeč je teď o císařství (centrum “řídící” stavbu zdi, “vedení”).

“K nejnejasnějším z našich zařízení patří tedy rozhodně císařství. V Pekingu ovšem, najmě v dvorní společnosti, mají v té věci jakž takž jasno, i když spíše zdánlivě než ve skutečnosti. I učitelé státního práva a dějin na vysokých školách předstírají, že se v této záležitosti dokonale vyznají a že své znalosti mohou dále předávat studentům. Čím hloub sestupujeme k nižším školám, tím víc pochopitelně mizí pochybnosti o vlastním vědění a vysoký příboj polovzdělanosti se vlní okolo několika málo pouček, vtloukaných do hlavy po staletí, jež sice nepozbyly věčné pravdivosti, ale zůstávají na věky nepoznány v těchto mlžnatých výparech.” [120]

Tato úvaha pak vrcholí absencí císaře samého, tj. nepřítomností centra, které rozhodlo o stavbě zdi a “řídilo” práce, přičemž ale tato absence logicky vyplývá právě ze svrchovanosti tohoto řídícího centra: je tak nekonečně vzdáleno všem podřízeným městům a místům, že s ním (těm, kdo se nepohybují nekonečnou rychlostí jako nomádi) nelze vejít ve styk; a když i přesto tu a tam docházejí do různých míst úřední zprávy či dokonce poslové z centra, jsou to právě pro onu nesmírnou vzdálenost (moc centra nekonečně převyšuje moc měst) vždy již zprávy a výnosy zastaralé, jsou to zprávy z minulosti – viz kafkovská parabola o poslovi. “Tudy nepronikne nikdo, natož s poselstvím nebožtíkovým.” [122].  Ostatně celý příběh je vylíčen z pohledu “zpravodaje”, jenž referuje o věcech ztracených v nejistém dávnověku.
	Vlastně to ale znamená (alespoň v tomto konkrétním případě Kafkovy povídky Při stavbě čínské zdi): poslední zámysly vedení, která stavbu zdi řídí, jsou vůbec mimo lidské chápání. Což nelze vykládat tak, že by o nich nebylo možné přemítat a hloubat; situace je však v každém případě “kafkovská”, protože onu nesmírnou vzdálenost mezi mocným  císařem a lidem, jenž staví zeď, bychom mohli vyjádřit rovněž i takto: pokud by císař existoval a viděl, že se staví zeď, a domníval se, že k tomu dal příkaz a že se tak děje pod jeho vedením, bylo by to vlastně velmi směšné právě pro onu nepřekročitelnou vzdálenost mezi centrem a periférií, která přece jakoukoli komunikaci znemožňuje. A to pak můžeme říci i takto (jakkoli již překračujeme hranice či rámec Kafkova textu, ale tak je tomu do jisté míry s každým pokusem o interpretaci; interpretace je problém pohybu na hranicích): je-li císař (centrum) nekonečně, a tedy nepřekročitelně vzdálen lidu (periférie), pak tu není nic než mezi a oba “termíny”, označované jako centrum a periférie, jsou jen limity. To má své důsledky, protože pak všechen pohyb (stejně jako všechno myšlení) v tomto mezi vykazuje znaky pohybu na hranici, včetně pohybu “uvnitř” (a ovšem: uvnitř jsme i v samé blízkosti limity); hranice je “mezi”, ale teď je najednou tato hranice jakožto “mezi” všude.  Tuší to i Kafkův vypravěč, když nabádá:
“Snaž se ze všech sil porozumět příkazům vedení, avšak jen po určitou hranici, pak zanech přemýšlení.” [117]











V.
Horizont; celek a část.

	Úvaha o hranici v širším smyslu a zejména o pohraničí, pomezí a hraničních jevech čáru značně rozhýbala. Ale spolu s ní se dostaly do pohybu i figury odvozené, jako je rámec či ještě obecněji obrys, kontura jako ta čára, která je základem každého tvaru. Především ale vznikl jistý neklid, pokud jde o tak fundamentální (a zdánlivě zcela evidentní) protiklad, jako je protiklad otevřenosti a uzavřenosti, neklid způsobený tím, že jsme se začali pohybovat mezi (limitami), a to tak intenzivně, že se začali ztrácet z očí dokonce i termíny, vůči nimž je – mělo by být – mezi vymezeno, a to do té míry, jako by teď oblast mezi byla zcela specifická, neodvoditelná z toho, mezi čím se prostírá.
	Francouzský současný filosof Michel Serres, který se snaží myslet právě z této situace, a dokonce se svým myšlením pokouší takové situace vytvářet, otevírat je (například mezi akademickými obory, které se nám zdají tak neslučitelné, jako jsou humanitní disciplíny na jedné straně a přírodovědné obory na straně druhé) často jako bývalý námořník používá obrazu plavce, jenž se rozhodl přeplavat řeku z jednoho břehu na druhý, ale právě mezi oběma břehy se zastavil a zjistil, že se znenadání ocitl ve zcela specifickém “terénu”, který je sui generis, aniž by jeho vlastnosti a určující rysy bylo lze odvodit z vlastností či rysů jednoho či druhého břehu. 
	Avšak ve stejné situaci – další příměr, jehož Michel Serres používá – je i posel, který měl z místa A dopravit zprávu z místa B a který přišel na to, že pro něj důležitější je pro něj jako posla vyjít z místa A a hledat, kam by se poselství odtud dalo ještě doručit, hledat, kde a jaká jsou místa, která v bodě A neznají. Jeho pohyb je rázem úplně jiný, než kdyby pouze směřoval k předem vytčenému cíli, přesněji řečeno: teď teprve skutečně chodí po “cestách i necestách” (spíše, samozřejmě, po “necestách”), zatímco předtím byla jeho “cesta” z bodu A do bodu B do jisté míry fikcí: byla to cesta, kterou je třeba překonat, zrušit (jakožto vzdálenost; jakožto “nepříjemnou” vzdálenost: všimněme si, jak se civilizace snaží vzdálenosti rušit vynalézáním co možná nejrychlejších způsobů, jak je redukovat na ne-vzdálenosti). Jako cesta, kterou je nám “překonávat”, je cesta bezvýznamná, není třeba, je dokonce nežádoucí věnovat jí pozornost, cílem není cesta, pohyb, nýbrž bod B – a to, co jej dělí od bodu B, pak posel “likviduje”, překonávaje distanci mezi oběma místy. Ale ten, kdo bod A opustí, aniž ví, kam jde, protože svůj cíl cestou hledá, žádnou vzdálenost nepřekonává – jak by ji také kdy mohl měřit? Když najde cíl a zjistí, že urazil tolik a tolik mil, vyráží hned jinam, protože se ocitl tam, kde být nechtěl. V každém případě však uvažuje o čáře, linii a hranicích jinak. Úplně jinak.
	Ale neklid, který mohou vyvolávat úvahy tohoto či jiného podobného druhu, se pak přenáší i do našeho myšlení tvarů, přesněji do našeho tvarového a tvarujícího myšlení.
	Jestliže si totiž představíme tvar jako to, co je jednoznačně definováno svými hranicemi, jež tvar vymezují a určují  jako tento, a nikoli jiný tvar, a jestliže dále přihlédneme k tomu, že hranici nelze nahlížet, zkoumat, studovat, aniž bychom přitom spolu s ní nemysleli i její “pohraničí”, tedy aniž bychom hranici nemysleli jako přechod, místo či pásmo intenzivní komunikace a směny z jedné strany na druhou,
	nadto konečně i jako místo či pásmo složité hry mezi centrální mocí a periferním neklidem, jako místo či pásmo zvláště příhodné pro bujení nejrůznějších ilegalismů (jenže: také města mají své periférie, čím větší město, tím výraznější jsou i jeho periférie, a periférie mohou být tak silné, že se přesouvají i uvnitř města samého; jsou periférie jež mohou proměnit někdejší luxusní čtvrť v samém středu velkoměsta v poušť a ghetto),
	tedy když toto vše vezmeme při uvažování o tvaru vážně, potom musíme říci, že tvar je jako určitý tvar vždy nějak uzavřený do sebe a současně s tím také otevřený do toho, z čeho vystupuje, jakož i do tvarů jiných, do nichž se stále hrozí proměnit (proč však mluvit o “hrozbě”, proč by toto měla být nějaká hrozba tvarovosti tvarů?).
	Zde se potom znovu, dokonce však s větší silou, vrací paradox nejjednodušší čáry, jež současně odděluje i spojuje, vymezuje, přitom ale zároveň vymezené spojuje s jiným vymezeným či jinak vymezeným. Ale to ani zdaleka není všechno. Protože představíme-li si nějaký velice složitý tvar, třeba -–znovu abstraktně – “systém” či – méně obecněji – “organismus, vidíme, že jeho otevřenost, o které mluvíme, když mluvíme o “otevřených systémech” (organismus je nějak vymezený a ohraničený proti prostředí, ale zároveň do něho musí být otevřený vztahem vzájemné “směny”, nechce-li zaniknout), nemůžeme klást jednoduše jen (či vůbec) na jeho hranice jako nějaké mezery, přerušení, trhliny v “čáře” vymezující jeho, v podstatě, zevní tvar, v linii, která jej odděluje od jiných tvarů resp. od prostředí, v  ěmž a na pozadí kterého jej identifikujeme, tj. rozpoznáváme jako tento, a nikoli jiný tvar.
	A touto otevřeností, vlastní zejména složitým tvarům a útvarům, se pak opět vracíme k onomu zvláštnímu “mezi”, o němž jsme již začali přemítat a nakonec byli i nuceni konstatovat, že zmizela jasná rozlišenost centra a periférie, takže “vydělena” jsou jen samá “mezi”.
	Následkem tohoto (patrně ovšem jen zdánlivého) paradoxu je vše, co je vymezeno hranicemi, obrysy, oddělujícími a rozdělujícími čarami, rámci apod. otevřené v tom smyslu, že otevřenost se stala vnitřní vlastností, která je v principu nelokalizovatelná. Není tady nebo tam, nýbrž “děje” se takříkajíc kdekoliv.
	Aby to bylo (ne)jasnější, učiním teď krátkou filosofickou odbočku. 
	Fenomenologie, lze-li to tak říci, přispěla zcela zásadním způsobem k myšlení čáry, linie a hranice tím, že do filosofického jazyka zavedla pojem horizontu. Což je opět čára, avšak čára velmi zvláštní, ba podivuhodná, hranice vymezující obzor, zorné pole, to, které se táhne, “kam až oko dohlédne”, ale nikoli dále, i když nějak vím, že “dále” tu jest, přesněji: dále jest někde tam, za obzorem, za horizontem, ale ten nikdy nepřekročíme; horizont je tedy nějak hranice či “čára” nejen nepřekročitelná, ale doslova i nedosažitelná; a to i přesto, že ji máme stále na očích. Horizont prostě nemohu překročit už proto, že se k němu nikdy nemohu přiblížit tak blízko, abych mohl o jeho překračování uvažovat; nemohu jej dosáhnout, a tím méně překročit, neboť ať se vydám (směrem k němu) jakýmkoli směrem, horizont ustupuje stejným tempem, jakým se k němu blížím; vzdaluje se úměrně tomu, jak se k němu přibližuji.
	K paradoxům čáry prosté a čáry ve smyslu hranice můžeme teď přidat i další: paradox čáry jakožto toho, co ohraničuje obzor, tedy paradox horizontu: lze říci, že horizont, který nás takřka ze všech stran stísňuje, uzavírá, omezuje naše zorné pole? Anebo vyjádřeno ještě jinak, i když je to stále opakování téhož: lze říci, že omezuje naše vidění, náš pohyb v poli viditelných věcí (říkáme-li, že je to hranice, kterou nikdy nemůžeme překročit, abychom se podívali, co je “na druhé straně), že nám dává být v “uzavřenosti” (třebaže je stále jinde); a není toto naše uzamčení v horizontu o to horší, že je tak nedostižitelný, takže se zdá vysmívat každému našemu pokusu dostat se “jinam”, “za horizont”, “na druhou stranu” z této strany, v níž nás vězní?
	Na taková tázání se dá velmi snadno odpovědět protiotázkou: může horizont, něco tak extrémně pohyblivého být vůbec s to jakkoli a cokoli “uzavírat”?
	Jako všechny paradoxy, má i tento “řešení” tehdy, zbavíme-li se předpokladů, které přijímáme, když se ptáme, aniž o nich jako o předpokladech uvažujeme, tedy které přijímáme mlčky a nevysloveně, ačkoliv právě díky nim formuluje často i paradoxní teze. Jinak řečeno: “paradox” může mít řešení, překročíme-li rámec, v němž se cosi ukazuje paradoxním způsobem.
	Například onen již zmíněný horizont fenomenologů je spíše než překážkou či mezí dokonce podmínkou možné viditelnosti, protože rozpoznatelnosti věcí a jejich vzájemných souvislostí. Vidíme, jak alespoň fenomenologové tvrdí, vždy v různých, třebaže navzájem se překrývajících a k sobě odkazujících “horizontech”, vidíme, protože horizonty, do nichž jsou věci vždy již nějak zasazeny, nás vedou od jedné k  druhé, a od jednotlivých věcí k poli, do něhož anebo do nichž daná věc patří, a vedou nás od polí zvláštních k polím stále širším, od blízkého k vzdálenému (či naopak), od světů v malém ke světu vůbec, do něhož všechny horizonty jakoby ústí anebo k němuž jako horizontu poslednímu odkazují, a který pak není nic jiného než, abych citoval fenomenologii, horizont všech horizontů.. Což by vskutku byla čára velmi zvláštní; tím spíše by však platilo, že horizont všech horizontů je cosi vskutku nedosažitelného a nepřekročitelného, dokonce i notně nepředstavitelného – i když, rozumně vzato, nic tak “nesrozumitelného”, možná, že dokonce cosi zcela “běžného”. Budiž tomu ale s představitelností tohoto pojmu jakkoli, tento fenomenologický výklad vidění, vnímání i “vědění” světa chce říci především toto: právě proto, že nás vždy vede určitý horizont, právě proto “vidíme”, resp. právě proto jsme schopni být mezi věcmi tím specifickým způsobem, který označujeme jako lidské vidění. Tj.: právě proto vidíme něco jasně a zřetelně vždy nějak na pozadí, “na horizontu” (= pomocí, prostřednictvím) méně jasného a méně zřetelného. Vždy je něco v popředí a něco v pozadí (ať  kontrastního, ať jiného jako by na způsob nerealizovatelného “a tak dále”). A za druhé: právě proto, že horizont ustupuje stejným tempem, jakým se k němu blížíme, takže se nikdy nezbavíme pozadí, právě proto, že se k horizontu nelze přiblížit, že mu vlastně nikdy nelze být ani o krok blíže, právě proto nikdy nevidíme a nevíme beze zbytku. Jinými slovy: k věci, o které mluvíme, je vždycky možné říci cosi, co o ní ještě řečeno nebylo, anebo říci jednou řečené znovu, a přitom o něm mluvit jinak, vždy je možné “načnout” nové téma atd. atd. Toto vše nějak ve zkratce shrnuje představa čáry jakožto horizontu – má vyjádřit, že vidíme, protože vždy vidíme v “mezích” horizontu, který vymezuje zorné pole (tj. “úhel pohledu”). Ale zároveň, protože je nadán touto schopností ustupovat, unikat, má tato zkratka vyjádřit i principiální otevřenost světa, v němž žijeme. Otevřenost, která ani zdaleka není někde na hranicích, nýbrž všude. Vždy je o čemkoli co říci.
	Svět, v němž se pohybujeme a o němž a v němž mluvíme, je dokonce cosi nesmírně hybného, vlastně je to ustavičný děj otevírání. A to právě chce říci slovo “horizont” s odkazem na “čáru obzoru”. Jednou tady, jindy tam se může objevit něco, čeho jsme si ještě nepovšimli, něco, co známe, se najednou může stát něčím, co vidíme poprvé, tu a tam se vynoří cosi, nač je třeba nějak navázat, v čem je třeba pokračovat dál, protože tu vyvstal průhled směrem, o jehož existenci jsme až dosud neměli tušení.
	Avšak – a tady teď mohu demonstrovat v praxi, co to všechno vlastně znamená a v jaké “neuzavřenosti” vlastně žijeme, zejména začneme-li myslet – právě tak dobře můžeme říci (stále u vědomí oné horizontové dvojznačnosti: horizont uzavírá, je nedosažitelný a uniká): protože jsme právě takto (v uvozovkách) “uzavřeni” horizonty a horizontem všech horizontů, právě proto jej také můžeme – ať jakkoli se to zdá být divné – v jistém smyslu překročit.
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	Tážeme-li se, klademe v podstatě otázky dvojího druhu: jedny se táží na to, co již nějak víme, například něco vidím a kladu zvídavou otázku: “Co to je?” Židle, číslo, dobro … Horizont našeho tázání je v tomto případě vymezen tím, že je třeba a především tázat se na to, co ta která věc jest. Ale čas od času si klademe i otázky docela jiného druhu, takové, jimiž si jakoby “ozřejmujeme” sám horizont, v němž se tážeme, například položíme-li si otázku: je dobré, je přiměřené, je vhodné a legitimní tázat se zprvu a většinou na to, co věci jsou? A nikoli na to, že jsou, anebo na to, jak jsou. Anebo: především a většinou se s tázáním obracet na věci, a nikoli na procesy, děje, jejichž by pak věci eventuelně byly jen efemérními manifestacemi.
	To je typ tázání, který v určitém smyslu naznačuje možný výhled za horizont určitého způsobu tázání (který jsme ale až dosud jako horizont nepozorovali), a ještě přesněji vyjádřeno: otevírá takový horizont, v němž bude možné klást otázky jinak a jiné, protože tu bude jiný úhel pohledu. A tedy je tímto překračováním “splněna” podmínka nepřekročitelnosti horizontu; jakmile klademe otázky druhého typu, již jsme vedeni nějakým zorným úhlem, nějakým hlediskem – ba zdá se téměř, že jsme objevili nový svět.
	Což vše jsou známky toho, že jsme ze všech stran “uzavřeni” horizontem, který nám otevírá oči pro to, co jsme ještě neviděli.

René MAGRITTE
The Human Condition, 1935, oil on canvas, Simon Spierer Collection, Geneva


