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naprogramovat přes poznávací mechanismy i  podmiňováním,
byly  jednak  na  úrovni  poznání  vytvořeny  různé  logické
systémy,  které  tyto  zákazy  a  příkazy  systematizují,  a  také
společenské  mechanismy,  které  jejich  interiorizaci  umožňují
a realizují  – např.  systém právního uspořádání,  mechanismus
zločinu a trestu, systém mší, kázání a zpovědi.

Zrekapitulujeme-li,  co  jsme  dosud  řekli,  zdá  se  z toho
vyplývat úkol etiky: V lidech je něco dáno (potřeby, pudy, city)
a na tom je třeba vybudovat něco konstruktivního. Člověk je
určen  souborem  fyziologickopsychických  mechanismů  a  jde
o to,  vybrat z nich a využít  ty,  které se mohou stát  motorem
jednání,  a  neutralizovat  ty,  které  to,  co  pokládáme  za  kon-
struktivní,  hrozí  destruovat.  Z tohoto  hlediska  lze  fyziolo-
gickopsychické mechanismy klasifikovat na „dobré“ a „špatné“
(ty,  které  Bible  zřejmě  souhrnně  označuje  jako  „dědičný
hřích“), „dobré“ pak posilovat a „špatné“ potlačovat. Je jistě
možné i „špatné“ „zapřáhnout“ do služeb konstruktivního (lze
např. vybičovat agresivitu vojáků s cílem jejího zaměření proti
agresivitě nepřítele), ale v zásadě je tahle orientace na princip
„dosažení dobrého cíle špatnými prostředky“ cestou do pekel.
V tom nejširším měřítku  jsme se o tom mohli  přesvědčit  na
podněcování (třídní)  nenávisti,  jež se měla stát  hybnou silou
budující  lepší  společnost  –  a  zatím se  stala  impulsem a  ná-
strojem  kainovské  bratrovraždy  (gulagy).  Takto  jsme  se
obloukem ocitli u Ježíše a jeho lásky (Miluj Boha a bližního
svého jako sebe samého), na níž je třeba stavět: budovat něco
konstruktivního  pak  znamená  posilovat  lásku  mileneckou,
rodičovskou a k rodičům, přátelskou atp., tj. vše, co nás s dru-
hými sbližuje a dává nám je pochopit a vyjít s nimi, a na druhé
straně brzdit a potlačovat nenávist,  závist,  agresivitu, atp.,  tj.
vše, co nás staví proti druhým a tlačí nás do konfliktu. Zejména
pak je třeba zvládat všechny „nízké“ pudy – např. hlad, tedy
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Proč?

Při  přemýšlení  o  světě  tu  zůstávala  nezodpovězená  jedna
otázka:  zda  existuje.  Na  první  pohled  se  odpověď  zdá  být
samozřejmá. Ale není. A proto rozvíjím následující teoretické
konstrukce.

Za stavu věcí, jaký je, totiž každý člověk musí dospět k po-
chybnostem o existenci světa kolem sebe: o světě ví jen skrze
své vědomí a není mu dáno nic víc než obsahy jeho vědomí.
Co  je  za  těmito  obsahy  vědomí,  neví  a  může  tam  vlastně
předpokládat  cokoli.  Je  uzavřen  do svého vědomí jako ryba
v akváriu,  která netuší  nic  o světě za  jeho stěnami.  Nemůže
s jistotou vědět o vnějším světě ani v tom případě, že tam ten
svět je, nemůže jeho existenci dokázat. 

Kdybychom totiž chtěli zkonstruovat něco, co si uvědomuje
vnější  svět,  dostaneme se do stejné situace:  vědomí si  může
uvědomovat  jen  svoje  obsahy  a  nikdy  ze  sebe  nemůže  vy-
sáhnout k tomu, co je za nimi, k jistotě vnějšího světa.

 Nedokazatelnost  vnějšího  světa  tedy,  jak  je  zřejmé,  ne-
dokazuje jeho neexistenci, naopak v rámci naznačené paradox-
nosti vztahu mezi vědomím a tím, co si má uvědomovat, jeho
existenci de facto potvrzuje. Ostatně představa, že ve vědomí
existují  na něm nezávislé  obsahy,  aniž  by existoval  svět,  na
základě jehož percepce by vznikaly, je těžko udržitelná. Místo
vnějšího světa (který je tu ostatně po ruce) bychom si museli
vymýšlet něco dalšího, co nám představy o světě do vědomí
vnucuje,  nebo  pokládat  vědomí  za  producenta  jeho  na  něm
nezávislých obsahů, což je ve sporu.

Nejlépe tedy uděláme, když budeme existenci vnějšího světa
předpokládat a čekat, že se nám náš předpoklad potvrdí tím, že
představa světa,  k níž tak dospějeme, vysvětlí  to,  co si  uvě-
domujeme, totiž obsahy našeho vědomí.
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5.3 Magická moc poezie

Od demonstrování pojmu program na rozboru prozaického díla, jak jsme to
viděli v předchozí kapitole, není daleko k otázce: A jak je to s poezií?

To základní,  výchozí  je  shodné:  v  obou případech  vnímáme lineární
řetězec slov. Ovšem (když to zjednodušíme) zjistíme, že prózu může číst
každý,  zatímco  poezii  rozumí  jen  sem tam někdo.  Domnívám se,  že  to
svědčí o zásadně rozdílném způsobu dešifrace textu prózy a textu poezie
(a tedy o zásadně rozdílném způsobu výstavby těchto textů jako programu).
Zdá se, že lze tvrdit, že prózu umíme číst všichni, protože všichni rozumíme
vyprávění – podstatné rysy prózy v tomto směru totiž jsou určeny jejími
kořeny, tj. tím, že próza zřejmě geneticky vznikla jako záznam vyprávění.

S poezií je to jiné. Objevují se v ní jazyková kouzla, která v próze ani ve
vyprávění  nenajdeme (či  najdeme,  ale  sporadicky,  nikoli  jako  podstatný
rys).  Poezie např.  kromě čtení  po větách a od východiska k jádru vnáší
vedle  syntaxe  zcela  nové  členění,  do  veršů,  takže  vytváří  nesyntaktické
celky (tj. celky, jež sama syntax neumožňuje, jsou tu navíc). Dík tomu je
slovo v poezii více významově zatíženo. Dalším rysem, který můžeme sice
občas objevit  i  v próze, ale jenž je pro poezii  příznačný, je,  že v rámci
syntagmatických  dvojic  a  vůbec  syntaktických  konstrukcí  „spojuje  ne-
spojitelné“ (zatímco próza „spojuje spojitelné“): Jde o to, že lexikální záso-
ba je strukturována tak, že určitá slova vyžadují určitá doplnění, přičemž
próza toho pravidelně dbá, zatímco poezie naopak toho pravidelně nedbá
a právě na tom zakládá svoji sdělnost. Pro ilustraci uveďme příklad, který
osvětlí smysl naší úvahy. Slovo  dům  může být doplňováno slovy různých
okruhů, tak, jak to na základě skutečných vztahů vyjadřuje i jazyk, lexikum:
dům může být malý či velký, může mít střechu, okna, dveře, atd. atp., takže
lze zcela bezpříznakově říci  okna domu. A najednou přijde básník a řekne
oči  domu.  Má  dům  nějaké  oči?  Nemá.  A přesto  toto  sdělení  pro  nás
překvapivě nese jakýsi dešifrovatelný význam: ono spojení nám zhuštěně
tvrdí, že dům má cosi jako oči, něco, čím se jakoby dívá, zřejmě to budou
okna, takže při pohledu na dům ten vypadá jako obličej a okna na jeho čelní
stěně vypadají jako jeho hledící oči. Jak jste si jistě všimli, přes stručnost
vyjádření  toto „nepřípustné spojení“ nese  řadu  informací,  které vytvářejí
přesnou představu. Jen je třeba ji „vyluštit“.

Ještě něco poezie pravidelně používá, co se v próze vyskytne jen místy:
klade důraz na zvukovou podobu slova. Projevem toho je jak rytmus, tak
rým, případně i jiná zvukomalba.
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