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filozofické školy Michaila Michailoviče Bachtina. Jeho práce je u nás
neznámá. Ve svých úvahách Bibler došel ke konstatování, že se nyní
nacházíme na novém počátku filozofie a myšlení, v čase, kdy se tu
střetávají různé kultury současné i minulé. Tyto kultury jsou ve
vzájemném dialogu, který proměňuje jejich významy. Na základě jeho
myšlenek došlo v Rusku k vytvoření Školy dialogu kultur. Jejím cílem je
příprava tzv. člověka kultury, který je schopen být sám aktivní v dialogu
kultur. Tato škola kopíruje v jednotlivých třídách historický sled kultur
(kultury antické, středověké, novověké a současnost). Experimentálně byla
tato škola prověřena s úspěchy.
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Úvod
V každé základní učebnici filozofie se dočítáme, že se člověk
uchyluje k filozofii přinejmenším v určité životní etapě. S tímto tvrzením
jsem se nikdy nemohla ztotožnit, protože filozofem je člověk od svého
prvního tázání, od prvního hledání místa ve světě. Je jen otázkou jeho
vlastního životního nastavení nebo právě otázkou situací, ve kterých se
v životě ocitá, jak silně se bude ptát dále.
V této práci budu hledat a spojovat myšlenky ruského filozofa
Vladimíra Solomonoviče Biblera především z jeho originálních textů. Na
jeho jméno jsem narazila při obyčejném surfování na internetu. Biblerův
životopis ani jeho dílo nejde dohledat běžnými českými vyhledávači. Z jeho
vzpomínek, které jsem přečetla, jsem zjistila, že on je člověkem, který se
bytostně tázal a hledal cestu celý život, a že i díky tomu ho můžeme
nazývat filozofem 20. století.
Bibler je přímým důkazem toho, že ani historické události 20. století
v Rusku nedokázaly potlačit velkého ducha a svobodu myšlení a že díky
elektronické síti Internet je možné vyhledat i inspirativní a nové myšlenky
jak ze západu, tak z východu. Paradoxně to potvrzuje i pluralitní Biblerův
pohled na svět 21. století a existenci dialogu kultur a na existenci
několika rozumů a logik v dnešním informačně globalizovaném světě.
Jediné Biblerovo dílo vyšlo v Československu v roce 1983. Jednalo
se o překlad knihy Myšlení jako tvorba. Bibler v ní představuje různé
historické etapy, jejich autory a způsoby myšlení a logiky. Závěr této knihy
je jakýmsi začátkem této mé práce, protože v něm se zrodil nápad dialogu
kultur a existence více rozumů.
Sympatickým osobním bodem Biblerovy filozofie je pro mě to, že
netrpí pesimismem a nevidí současný stav společnosti jako rezignovaný
konec filozofie, ale naopak současnost vidí jako její nový počátek.
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Vladimír Bibler a Škola dialogu kultur
Postup práce na tomto textu byl ovlivněn způsoby získávání informací a
možnostmi jejich ověřování a rozšiřování. Prostudovala jsem primární
Biblerovy texty, které se týkaly především jeho pojetí kultury, dialogu,
koncepce teorie dialogu kultur a Školy dialogu kultur, a jeho práce týkající
se pedagogiky a psychologie.
Dále jsem studovala původní texty teoretiků Školy dialogu kultur a
pokračovatelů Biblerovy filozofie. Byly to zejména texty autorů filozofa A.
V. Achutina, psycholožky I. E. Berljandové a matematika S. Kurganova.
Texty jsem vybírala především z internetu, z webových stránek, které
jsou volně přístupné.
Webové stránky, na kterých jsou publikovány texty Vladimíra Biblera,
jeho spolupracovníků a pokračovatelů, jsou na

http://www.bibler.ru.

Tyto webové stánky spravují přímo A. V. Achutin a I. E. Berljandová a tím
zaručují kvalitu a důvěryhodnost. Stránky jsou rozčleněny přehledně, ale
bohužel např. kapitola týkající se tématu tajemství slova je od roku 2010
dodnes nedoplněná, ačkoli sama Berljandová napsala knihu na toto téma.
Na druhé straně je na nich možné najít zásadní texty Vladimíra Biblera, a
to i texty rozsáhlé, např. knihu От наукоучения – к логике культуры, což
je přepracovaná a v roce 1993 vydaná doplněná kniha Myšlení jako tvorba
o 308 stranách. V této práci jsem využila z uvedené webové stránky kolem
900 úsporně tištěných stran textů Vladimíra Biblera a asi 200 úsporně
tištěných stran textů jiných autorů.
Další informace jsem vyhledávala na webových stránkách škol, které
jsou spjaté s realizací myšlenek V. Biblera, nebo jsem je nalézala
v elektronických archivech pedagogických a psychologických periodik.
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Využila jsem tyto webové stránky:
http://www.culturedialogue.org/drupal/ru/

tj. stránky semináře

Školy dialogu kultur
http://dialogical-edu.livejournal.com/ tj. stránky věnující se dialogické
výuce
http://setilab.ru/

tj. internetová výzkumná laboratoř „Škola pro

všechny“
http://banauka.ru/ tj. elektronická on-line knihovna
http://nauka-pedagogika.com/

tj. věda a vzdělávání - knihovna

vědeckých článků, sborníků a disertací s tématy pedagogických a
psychologických věd
Stránky škol:
http://www.ochag.kh.ua/
http://www.umka.noolab.ru/
http://gimnaz.univers.krasu.ru/
Zpracování primárních textů jsem prováděla hermeneutickou metodou.
Poté, co jsem se orientačně seznámila s dílem Vladimíra Biblera, vybrala
jsem si téma a zpracovala myšlenkový projekt. Nejprve jsem si z díla
Vladimíra Biblera vybrala texty, které mají souvislost se Školou dialogu
kultur. Zabývala jsem se tím, jak pojímá kulturu, dialog, školu a
současnost. Pak jsem se ponořila do materiálů týkajících se Školy dialogu
kultur, nejprve z pohledu Vladimíra Biblera, pak z pohledu ostatních, a
nakonec jsem studovala materiály pokračovatelů Školy dialogu kultur.
Během práce jsem se průběžně vracela k již prostudovaným materiálům,
doplňovala si informace, prováděla druhé a třetí čtení, díky kterému jsem
pak mohla začít psát tento text.
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Během čtení jsem si postupně uvědomovala vzájemného propojování
textů a hledala jsem uvnitř nich významy v kontextu, ve kterém vznikaly.
Snažila jsem se Biblerovy texty pochopit z jejich vlastního kontextu a
postihnout jejich skutečný význam. Pracovala jsem v hermeneutickém
kruhu od celkové znalosti textu k jednotlivým částem a naopak.
Porovnávala jsem a prověřovala Biblerova slovní spojení a tvrzení. Snažila
jsem se vyvarovat generalizace částí dříve, než jsem prostudovala celý
materiál. Kontext jsem budovala podle toho, jak se vyjevoval ve všech
relevantních dimenzích. Postupně se mi ukazovalo, že Bibler používá
různé metafory pro tutéž situaci, čímž se mi pozdější generalizace
potvrzovaly. Držela jsem se čtyř základních zásad interpretace textu.
Dodržovala jsem zásady autonomie objektu, snažila jsem se nepřevádět na
text významy, které neobsahuje. Usilovala jsem o porozumění jazyku díla,
historické situaci i psychologicko - sociálním souvislostem a zachovávala
tak zásadu celkovosti. Přehodnocovala jsem informace v časovém úseku,
rozvíjela své osobní odborné znalosti a tím dodržovala zásadu aktualizace
porozumění a zároveň jsem pronikala do obsahu textů, a hlídala si, abych
svým výkladem neničila Biblerovy původní myšlenky a respektovala tak
zásadu adekvátnosti porozumění.
Práci jsem zpracovávala dlouhodobě, svědomitě a zaujatě, ovšem
s pochybnostmi, které byly z počátku velmi silné. Dospěla jsem však
k závěru, že Biblerova filozofická práce je přesvědčivá, celistvá a
smysluplná.
Svojí prací jsem chtěla v českém prostředí ukázat nový vzdělávací
experiment stojící na originální filozofii. Snažila jsem se práci rozdělit na
dvě poloviny. Jedna, která by měla v krátkosti seznámit s těmi hlavními
myšlenkami Vladimíra Biblera, které jsou důležité pro pochopení vzniku a
formování koncepce Školy dialogu kultur, a druhá, která ukazuje
konkrétní strukturu celé školy v Biblerových poznámkách a v pracích jeho
pokračovatelů a experimentátorů. Postupovala jsem tak, abych neodbíhala
od tématu a nerozptylovala se jinými, stejně naléhavými a originálními

10

Biblerovými nápady. Zároveň si ale myslím, že tato myšlenková linie je
z celého

díla

Vladimíra

Biblera

nejucelenější,

nejpropracovanější,

nejznámější, nejzajímavější, nejprovokativnější a nejinspirativnější.
Během studia jsem řešila terminologické otázky. Byly to klasické
problémy překladu, kdy např. z německého originálu přeloží český a ruský
překladatel pojem, který není v obou jazycích totožný (pojem Aufhebung –
отмена, упразднение и сохранение – zrušit, uchovat, vyzdvihnout u
Biblera снятие). Také jsem se setkala s pojmy poetickými, které nejsou
jednoznačně přeložitelné. Několikrát jsem některé pojmy i celé věty
konzultovala se svými studenty z rusky mluvících zemí. I ti měli často
problém

textu

porozumět

a

docházelo

u

nich

k nejednotným

interpretacím. Musela jsem se pak sama rozhodovat, jak jednotlivé
termíny přeložit a zachovat co nejvíce z jejich původních významů. Např.
самостоянье je slovo použité A. S. Puškinem v jedné básni v rýmu, který
většina studentů dokázala odrecitovat „Cамостоянье человека, Залог
величия его!“ Cамостоянье jsem nakonec přeložila jako duchovní
sebevědomí člověka. Ukázky zde vložených citací jsou jen jednoduchá a
jednoznačná vyjádření.
V současné době není v České republice nikdo, kdo by se zabýval
filozofií Vladimíra Biblera nebo Školou dialogu kultur. Existovaly a existují
semináře s podobným názvem, ale tyto akce nejsou nijak spjaty
s myšlenkami prezentovanými v této práci.
V zahraničí jsou Biblerovy myšlenky rozvíjeny především v jeho rodném
Rusku a na Ukrajině. Není však úplně neznámý ani v Americe, kde v New
Yorku v roce 1999 vyšla kniha Ellen E. Berry a Mikhaila N. Epsteina
Transcultural Experiments, Russian and American Models of Creative
Communication 1 , která práci Vladimíra Biblera zmiňuje. Další zmínku
najdeme např. v projektu MUSE (projekt The Johns Hopkins University

1

http://www.pitt.edu/~cultural/documents/Mikhail_Epstein_Part_1.pdf 3.2.2013
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Press, v Baltimore USA) 2 . Pokračovatelé a znalci Biblerova díla mimo
ruskojazyčnou oblast chybí.
Poslední velký seminář školy dialogu kultur se konal 4.-6. 7. 2012 na
Ukrajině

v Kyjevě.

Těchto

seminářů

se

účastní

především

hosté

z ukrajinských měst Kyjev a Charkov, ale i z ruských měst Moskva a
Čeljabinsk.
K praktickému využívání myšlenek školy dialogu kultur se dnes hlásí
např. charkovské gymnázium Очаг3 (pedagogové Solomandin, Osetinskij,
Donskaja, Perskaja aj.), pedagogové novosibiřské školy Умка (Kuzněcová,
Kasatkina),4 kyjevští psychologové a pedagogové Ball, Volynec, Kopylov aj.
Vzhledem ke svým pedagogickým zkušenostem považuji za důležité
zabývat se tématem Školy dialogu kultur. Dnes se školství snaží veškerou
výchovu a vzdělávání vtěsnat do vzdělávacích plánů, měřit výkonnost žáků
a přísně strukturovat celý vzdělávací systém. Problémem ale je, že takto
skutečná výchova a vzdělávání nefungují. Tento proces je otevřený a nikdy
neukončený, jak ukazuje právě Vladimír Bibler. Jeho filozofické myšlenky
promítnuté do vzdělávání otevírají nové možnosti učitelům, žákům a
rodičům. Bere na vědomí různé individuální odlišnosti každého z nás,
přijímá různost v chápání i proměnlivou naléhavost vzdělávacích témat.

2
3
4

http://muse.jhu.edu/ 7.4.2013
http://www.ochag.kh.ua/ gymnázium Очаг v Charkově 7.1.2013
http://www.um-ka.com/ 5 2.2.2013

12

Vladimír Solomonovič Bibler
Vladimír Bibler (1918-2000) je řazen k pokračovatelům filozofické
školy Michaila Michailoviče Bachtina (1895-1975). Učil filozofii na
Tádžické státní univerzitě, v Moskvě pak na katedře filozofie na historické
fakultě Moskevské státní Lomonosovy univerzity, historickém institutu
přírodních

věd

a

techniky,

institutu

všeobecné

historie,

institutu

všeobecné a pedagogické psychologie a na Ruské státní humanitní
univerzitě.
Stránka http://www.bibler.ru/ která se věnuje práci V. S. Biblera,
začíná úvodem „Vladimír Solomonovič Bibler byl vynikající myslitel
současnosti, autor zcela původního učení - filozofie dialogu mezi
kulturami, srovnatelné s důležitými filozofickými směry XX. století,
například existencialismem, fenomenologií, strukturalismem. Tato filozofie
je na jedné straně hluboce zakořeněna v tradici evropské filozofie a je
výsledkem zásadní kritiky klasické filozofické logiky (zejména v německé
filozofii XIX. století), na straně druhé promýšlí zásadní změny probíhající v
centru současné kultury. Právě fenomén kultury ve svých intelektuálních,
uměleckých a náboženských rozměrech nachází charakter filozofického
počátku, kterým definuje smysl bytí a ideu rozumu. Rozpracovává v
ontologické perspektivě myšlenku, že se současná kultura odkrývá jako
současnost různých - bývalých, současných a možných - celostních kultur
bytí a myšlení, jako koexistence těchto epochálních iniciativ, doslova se
rodících a nově rozkrývajících svůj unikátní význam. Je snadné pochopit,
jak naléhavé je takové imanentní překonání tradičního evropského monologo-centrismu v moderním multikulturním, polyfonním světě.“5
Navzdory době, ve které žil, si Vladimír Bibler zachoval svobodnou
mysl k rozvíjení své filozofie. Bibler se svým soustředěním myšlenek snažil
přibližovat k prvopočátkům myšlení, slovům, bytí, k začátkům a kořenům.

5

viz http://www.bibler.ru/
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Jeho filozofie je hluboce ukotvena v historii klasické filozofie a má
svoji vlastní dramatickou historii. Zabýval se prvními a posledními
otázkami, hledal příčiny, metafyzické základy. Měl rád klasické vzorce,
které ukazují ontologické počátky a hlavní témata filozofického myšlení.
Bibler říkal, že filozofii v její čisté podobě, filozofii první a vědeckou, ale
vlastně i samotnou současnost ve všech sférách charakterizuje filozofický
patos, obrácení, návrat k začátkům, pramenům, možnostem. Pokud
vypátráme tyto tendence současné kultury, spatříme prostupující rysy
nového světa, který tvoří začátek předvečera možností světa virtuálních
skutečností, jak se často dnes říká, eventuálního (možného) světa.
Z těchto tendencí vychází i jeho závěr, že začátek filozofie máme před
sebou.
Bibler měl rád poezii, viděl v ní druhý pramen (hned po filozofii)
naplňující jeho život. Říkal, že filozofie a poezie umí odvést myšlenky od
jejich instrumentálnosti. Hlavně umění poetické a filozofické abstrakce
věcí, slov, pojmů, myšlenek a představ pozvolna odporuje denní magii
zapojením společného díla. Monumentální jednota nás krade z naskrz
umělého světa do světa živého umění.
Jeho oblíbený citát, který uvozuje myšlenky o nezávislosti člověka,
pochází z pera M. Cvětajevové:
Каждое

поступить

есть

преступить

—

чей-то

закон:

человеческий, божеский или собственный.
„Každým činem překračujeme něčí zákon – lidský, božský nebo
vlastní.“
Což nechápal jako negativismus, ale jako to, že každý člověk má
odpovědnost za své slovo a jednání.
O Vladimíru Solomonoviči Biblerovi říkají, že byl úplně stejný jako
jeho texty. Byl povahou cholerik, který miloval diskuze. Často své
semináře nebo diskuzní kroužky začínal sporem, provokací, která měla
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zapojit všechny ke společnému dialogu, a byl rád, pokud na sebe v tom
sporu diskutující i křičeli. Bibler byl ve sporu vždy tvrdý, ale v osobním
životě měkký a odpouštějící. Biblerovská pravda se skrývala ve sporu.
Pravdou, jeho pravdou, obecnou pravdou byl spor. Jednu ze svých knih
také nadepsal slovy: Naše rozpory jsou formou naší shody. Principy
poetiky a logiky 20. století jsou podle něj nedokončenost a nehotovost. To
můžeme vidět i v jeho pracích. Řada jeho textů je přímo napsána s cílem
provokovat čtenáře k jeho vlastní práci a ke spoluautorství.
Jeho texty jsou velice složité. Mají složitý syntax a těžké názvosloví,
které je spojeno s básnickým vyjadřováním a novotvary. V každém textu
postupuje tak, že vysvětluje často velmi důkladně a komplikovaně různé
vztahy a náhledy vlastní i různých autorů na jednu věc, a teprve závěrem
přichází k vlastnímu pohledu a myšlence. Často ve svých textech používá
pomlčku, a to i v situacích neočekávaných. Není to spojeno s tím, že
pomlčka je módním a nervózním znakem v současné próze, ale u Biblera
je tomu jinak. V ruském jazyce totiž pomlčka častěji než v českém jazyce
nahrazuje sloveso být. A ve filozofii je právě hlavní otázkou „Co znamená
být?“ Je to mezera mezi subjektem a predikátem. Bibler chápal
filozofickou řeč jako odkrytou vnitřní řeč, stejně jako je tomu u poezie. A
jak ukázal Vygotskij, vnitřní řeč je predikativní, opouští podmět a pracuje
s predikátem. Ve filozofické řeči se tázáním tyto vztahy prohlubují a stávají
se natolik paradoxními, že se převracejí do jakési prázdnoty – pomlčky.
Vygotskij fixuje ve své práci skutečný záměr tvůrčího myšlení, řeč
obrácenou k sobě samé. Mluví o interiorizaci vnější sociálnosti ve vnitřní
řeči, ale taková představa podle Biblera k pochopení tvůrčího myšlení
nestačí. Bibler dokazuje, že objektivně rozvinutá kultura (viz dále) dostává
do vnitřní řeči subjektové určení, kde se ukazuje jako obrácená do
budoucnosti formou tvorby nových, ještě neexistujících, ale možných
„obrazů kultury“. Tím se převrací celý proces a vnitřní řeč se stává intencí
„zvnějšnění“ myšlenky jako v pojmu soustředěný zárodek nové kultury.
Tato kultura ještě není ve vnější sociálnosti. Sociální vztahy se nejen noří
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do vnitřní řeči, ale základním způsobem se v ní přetvářejí a dostávají zcela
nový smysl. Takto interiorizovaná skutečnost se pak projevuje jako hlasy
mého vlastního „já“ a jejichž rozpor vystupuje jako tvorba nových
kulturních výtvorů. Formou pohybu tvůrčí myšlenky je pojem (což už
prokázal Hegel) jako celistvost, nikoli jako cihla myšlenky, ale jako její
budova, a v tomto pojmu se uskutečňují všechny další metamorfózy. Proto
se Bibler ve svém myšlení drží pojmu a ne soudu a úsudku.6
Bibler své myšlenky rozvíjel v průběhu doby. Vracel se k nim,
vkládal staré texty do nových a komentoval své dřívější myšlenky,
polemizoval sám se sebou. Například jeho kniha От наукоучения – к
логике культуры (Od teorie vědy k logice kultury) rozvíjí v mnohém
myšlenky knihy Myšlení jako tvorba, ale Bibler nepřepracoval již dříve
vydanou knihu a nevydal ji znovu, ale na stejné téma napsal knihu novou.
Do ní vložil celé části původního textu, které dal do jiného kontextu.
Bibler měl problémy se svými myšlenkami a účastí v disidentské
skupině. Ale tvrdil, že Sokrates se podřídil zákonům své společnosti, a i
my živí si z toho musíme vzít příklad. Ale je veliký rozdíl mezi tím, jak
člověk přijme zákony své skupiny, sám se jim podřídí, a mezi tím, jak se
tyto zákony použijí k tomu, aby byli sankcionováni druzí ve skupině.
Slovo, ač je hloupé, škodlivé nebo absolutně pro nás nepřijatelné,
nepodléhá administrativním trestům. Na slovo lze odpovídat jedině
slovem, především proto, že slovo je vždy mnohoznačné a vždy může být
pochopeno různými způsoby.
Bibler tvrdil, že úkolem filozofa není měnit svět, ale pochopit ho.
Jeho temperament mu nedovoloval plakat, smát se, ale jen a jen chápat.
Měl rád 20. století a nedovedl si sebe představit jinde nebo jindy, a
to i přes to, že mluvil o sovětské vládě formou „my“ – tedy „my jsme v roce
‘68

6

vjeli

tanky

do

Prahy“.

Skrýval

V.Bibler Myšlení jako tvorba s. 84
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za

tím

vyjádřením

rozdělení

odpovědnosti za zlo a své neodporování zlu. Umělec, filozof nemá podléhat
penězům, zakázkám, době.
Své vlastní děti neměl. Často se ale věnoval dětem a vnoučatům
svých přátel. Hodně z nich o sobě říká, že je vychoval Bibler. Měl rád
schematickou myšlenku o tom, že filozofové, básníci a velcí vědci v sobě
mají uchované malé dítě.
Všechny děti jsou vnímavé k poetické řeči, ale svoji citlivost k ní
ztrácejí, protože jim dospělí čtou špatné verše a matou jejich myšlenky
nepřístojným vzděláním ve škole. Bibler někdy své myšlenky dováděl až
tak daleko, že děti není třeba vychovávat, ale stačí jim správně číst dobré
verše a dobrou poezii. Věřil v morální sílu umění. Jeho oblíbenými básníky
byli Chlebnikov, Pasternak, Majakovskij, Mandeštam a Cvjetajevová.
Kulturu chápal jako drama, jako drama myšlenek, lidí, logik.
O dialogu kultur mluvil jako o divadelní hře, kde se na scéně objevuje
nová postava Sofie, ale ostatní postavy neodchází. V odpovědi na otázky,
na Sofiiny repliky, druhé postavy znovu vyvstávají, ale při tom zůstávají
samy sebou. Ani jedna z postav nemůže být pochopena, neexistuje sama o
sobě, pouze v dialogu, ve styku s druhými, jako odpověď na jejich otázky.
To stejné existuje v dějinách kultury. S tím, že se objevily nové myšlenky,
staré myšlenky nemizí, ale transformují se do odpovědí.
Bibler měl rád „Příběhy barona Prášila“ a často z nich připomínal
část, kde hrdina spadne do močálu a zachrání se tak, že sám sebe vytáhne
za vlasy. Toto místo odpovídá i Biblerově práci, kdy byl schopen se v
kterékoli části zastavit, ohlédnout se (jako baron při skoku přes močál) a
ještě ve vzduchu se vrátit a udělat větší rozběh. Uměl se spolehnout sám
na sebe, a ne se opírat o bláto okolností, a nakonec síla jeho rukou, v
Biblerově případě síla jeho myšlenek, ho dokázala vytáhnout za vlastní
vlasy.
Byl

mu

kosmopolitního

velice

blízký

utopismu

duch

levicového
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experimentátorství,
umění

počátku

avantgardy,

20.

století

a

počátečních let sovětské republiky. Bylo mu líto, že revoluci v kultuře
zaměnili za revoluci sociální.
Bibler byl v mládí nadšeným komunistou, ale v osmdesátých letech
20.

století

byl

už

antisocialistou

a

antistalinistou

a

vždy

byl

antiimperialistou, a přátelil se s některými disidenty. Ale k romantickému
komunismu Chlebnikova měl blízko do konce života. Od dob perestrojky
viděl naději v národním kapitalismu jako svobodné práci svobodně
shromážděných lidí.
Vedl dlouhé dialogy s Marxovou filozofií, s jeho pojetím demokracie,
idejemi spravedlnosti a rovnosti, s mytologizací historického procesu.
Marx je pro současného filozofa a veřejného činitele důležitý myslitel a
komunikační partner.
Komunistickou stranu opustil později, ne v době, kdy ji členové s
lhostejností masově opouštěli pod vlivem doby. Rozčilovalo ho, jak jiní
bývalí komunisté lehce odvrhli marxismus, evolucionismus, ateismus a
racionalismus. Vážil si toho, že Gorbačov bez ohledu na podmínky o sobě
mluvil jako o ateistovi, zatímco Jelcin začal demonstrovat svoji religiozitu
a ti, co učili ateismus, začali vyučovat zákon Boží.
K religionistice a náboženství měl žárlivý postoj. Hlavně na konci
života se vracel k tématu, proč jsou pro něj jako pro člověka a filozofa víra
a náboženství nepřijatelné.
Bibler byl vnímavým čtenářem. Knihy, které si oblíbil, se často
nadlouho staly jeho diskusními partnery, často i na několik desetiletí.
Takovými stálými partnery v dialogu byli Kant, Hegel, Bachtin, Vygotskij,
Marx... V knihách, které často citoval, pro něj nebyly důležité citáty, ale
myšlenky, jejich systematické rozvíjení. Myslel společně s nimi (Heglem,
Bachtinem...), a zároveň jim odpovídal.
Bibler se často nazýval kosmopolitou. Protože mu byla blízká
demokracie, chodil diskutovat do hospod s lidmi, často tam chodil jen tak
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sám bez svých přátel, což odpovídalo jeho oblíbenému – „není člověka
nade mnou, není člověka níže mě“. Bibler nemohl přijmout nic
ukončeného, nic ohraničeného. Jako mnozí bezvěrci byl pověrčivý. Filozofii
stavěl do opozice k religionistice. Podle něj víra omezuje rozum člověka.
Neměl rád módu freudismu. Odpuzovalo ho redukování všeho na
základní instinkty. Říkal, že pochopit Dostojevského nebo Leonarda
neznamená vše zredukovat na příčiny a instinkty, ale naopak pochopit,
v čem stojí člověk nad nimi.
Podle Biblera každá filozofie pretenduje na nějakou sociální utopii.
Rozčilovalo ho Marxovo tvrzení, že filozofie musí změnit svět. Říkal, že
filozofie nemusí měnit svět, že svět sám se má změnit tak, aby ho filozofie
mohla měnit. To je blízké tomu, jak se stavěl proti materialistickému pojetí
tvrzení, že bytí podmiňuje vědomí. Podle Biblera je myšlení bytím, které
podmiňuje vědomí filozofa, básníka, a všech myslících lidí.
Temperament nutil Biblera k tomu, aby se věnoval nejen filozofii, ale
i poezii, umění, vědě, kultuře, občanskému životu. Kultura je něco, co se
musí stát centrem občanského života. Umění je tím, čím by měla být i
filozofie ve 20. století. Věda se ve 20. století obrací ke svým začátkům,
znovuobjevuje problém svého počátku, logiky. Morálka je to, co je dnes
možné a nutné chápat podobně jako poetiku.
Pochopit u Biblera znamená přijmout s hloubkou a vážností, že už
více nelze. Vše je podrobené a dostupné pochopení. Neexistují věci, které
nelze nějak vyjádřit. K tomuto slouží filozofie a poezie. Filozofie a poezie
jsou dva způsoby vnitřní řeči, která se odkrývá v textu, a mohou a musí
udělat

nemožné,

uchovat

nejen

myšlenky

jednotlivého,

slabého,

smrtelného, konečného, obyčejného člověka, ale samotné bytí.
Kulturní výtvory k nám přináší hlas jiné kultury. Hlas je na rozdíl od
myšlenky věc materiální, tělesná.
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Bibler říkal, že filozofie je vždy na začátku, každý filozof je tvůrce
nového světa a je jím sám. Filozof vždy začíná znovu. Neexistuje
hegeliánství, marxismus, kantismus. Při tom ovšem sám toužil po tom,
aby vzniklo „bibleriánství“.
Byli a jsou lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou Biblerovými žáky. Jsou to
lidé, na které měly Biblerovy myšlenky velký vliv, naučily je jinak myslet a
vnímat, jinak se dívat na problémy a předměty svého bádání. Ale
opravdoví žáci, filozofové, kteří pokračují v jeho filozofické koncepci,
nejsou a zdá se, že ani nemohou být. Jediným „bibleriáncem“, ale i
samostatným filozofem (dle Biblerovské logiky neslučitelné - viz výše) je
oblíbený Biblerův žák A. V. Achutin. Achunin stál mezi Biblerem a
Heideggerem, a to Biblerovi vadilo.
Rozdíl mezi filozofií a vědou je podle Biblera v tom, že vědec vychází
z předchozích úspěchů, stojí na ramenou minulých gigantů. Filozof ale
vždy začíná sám od začátku. A další velký rozdíl vidí v odpovědnosti vědce,
který se musí oprostit od všeho vlastního, subjektivního. Filozof naopak.
Filozof dává do své filozofie právě to vlastní, lyrický počátek je pro filozofa
stejně důležitý jako pro básníka.
Principy

poetiky

a

logiky

20.

století

jsou

podle

Biblera

nedokončenost a nehotovost. To můžeme vidět i v jeho pracích.
Dlouhou dobu nevycházely Biblerovi žádné texty. Od roku 1970 do
roku 1987 mu vyšla jedna kniha Myšlení jako tvorba. Tato kniha byla
vydána jako jediná v českém překladu v roce 1983. Jeho hlavní knihy
vyšly prakticky najednou v době perestrojky.
Publikovat chtěl po celou dobu, nejen svoje práce, ale i texty členů
skupiny,

kroužku,

semináře,

jednoduše

okruhu

lidí,

se

kterými

diskutoval, kteří se ovlivňovali svými názory. V posledních letech svého
života uvažoval o vydání sebraných spisů.
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Zůstalo jen u myšlenky. Po jeho smrti však vznikl výše zmíněný
internetový portál, kde jsou v elektronické podobě přístupné téměř
všechny jeho texty, a dále i některé z textů, které se týkají Školy dialogu
kultur jiných autorů.
Bibler potřeboval aulu, tribunu. Často se velké prostory naplnily
posluchači, často je dováděl ke vzrušení, ale málokdo ho chápal. Filozofové
nemohli přijmout myšlenku možnosti několika logik. Psychologové,
historici a filologové oceňovali jeho zajímavé myšlení, ale odbývali ho s tím,
že se nejedná o vědu.
Škola dialogu kultur je svázána s Biblerovým entuziazmem,
vážností. Každá filozofická koncepce se snaží o uplatnění v myšlence
vzdělávání. Filozofie pracuje se začátkem vzdělání, kultury, člověka… a
samozřejmě i s tou situací, kde nic z toho ještě není. A tak se koncepce
vzdělávání stává experimentální prověrkou filozofické koncepce. Bibler
jako filozof psal o logických počátcích vzdělání a výchovy, to bylo obvyklé.
Výjimečné byly jeho myšlenky, nikoli jejich předmět. A když potom začal
sestavovat program školního vzdělávání, vést práci experimentálních tříd a
čtyřikrát do roka se účastnit konference učitelů, dělal to vše s velkou
vášní a zapálením, až natolik, že si vysloužil kritiku, že ho to odvádí od
jeho hlavní práce – filozofie.
Biblerova první brožurka o koncepci vzdělávání měla neočekávaný
ohlas. Řada učitelů ji vzala za svou. Mnozí z nich mu ze všech koutů země
psali, volali, přijížděli za ním s důkladně prostudovanou brožurkou, kde
byla opublikována první varianta biblerovské koncepce Školy dialogu
kultur.

Tuto

brožurku

shodou

všech

možných

okolností

vydalo

Ministerstvo uhelného průmyslu, a tak ji Biblerovi známí nazývali
„uhelnou knížkou“. Co z této knížky vyčetli učitelé, nad tím se dnes
můžeme jen dohadovat a divit. Text brožurky je složitý a předložená
koncepce radikálně přepracovává samotnou ideu školy a vzdělávání, takže
praktická

realizace

v

té

době

nepřicházela
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do

úvahy.

Koncepce

předpokládala

dva

ročníky

antické

kultury,

dva

ročníky

kultury

středověku, další dva novověku, a poslední třídu kultury 20. století.
Bibler říkal, že je ženatý s filozofií, a jeho žena Vanda Isakovna se
cítila jako jeho milenka. Zemřela pět měsíců po jeho smrti, u obou jsou na
desce

jejich

hrobu

data

1918-2000.

propracovaných, avšak nedokončených děl.
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Po

Biblerovi

zůstala

řada

Biblerova filozofie jako reakce na vědosloví
Bibleriánství je výsledek úplně nového pochopení veškeré
historie filozofie.
V. Bibler vnímá filozofii jako logiku a zároveň jako ontologiku. Když
myslí, přibližuje se k bytí, které ale není s myšlením totožné, ale které se
tvoří a udržuje ve svém nemyšleném statusu. Biblerovu logiku můžeme
také označit jako logiku počátku logik, což znamená, že bytí se neruší
v myšlení, ale vychází za hranice myšlení. K tomuto bodu se upínají
všechny logiky a to zabezpečuje jejich vzájemný vliv na jejich vznik a
charakter.
Začnu vysvětlením pojmu наукоучение. V. Bibler a lidé z jeho
filozofického kroužku tak pojmenovali systémy německé klasické filozofie
od I. Kanta počínaje. V němčině se mluví o Wissenschaftslehre a je to
pojmenování, které použil J. G. Fichte, v překladu ho najdeme pod
termínem vědosloví, a znamená totéž, co Kantova „transcendentální
filozofie“ 7 . Označuje aspiraci filozofického myšlení na vědu, zformování
počátků teoretického poznání (společně s vytvořením počátků myšlení
obecně) a vydělením vědy jako hlavní formy společenského vědomí.
R. Descartes dokazuje nezávislost a rozdvojenost subjektu a objektu
poznání, Spinoza vzájemnou sebeinterakci, substanciálnost poznávajícího
subjektu a francouzští osvícenci a Holbach tvoří svůj „systém přírody“
v reakci na Newtonovu vědu, tedy ne na přírodu samu o sobě, ale na
teoretický rozum, na počátek vědy a matematické počátky Newtonovy
přírodní filozofie. Sám rozum ve spojení s jeho orientací na vědu se chápe
jako poznávající a jeho počátky jako počátky poznání.
Proto Hegel vzal za počáteční bod své logiky nikoli bytí, ale pojem
„bytí“, protože věda to je rozvíjení základních pojmů a počátečních

7

H. J. Stőrig, Malé dějiny filozofie, str. 322
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konceptů. Vrcholem se u Hegela stalo sebepoznání rozumu, poznání
samotného poznání.
Nejdůležitější principy hegelovského systému jsou hlavními principy
zrušení (aufgehoben, zrušení a zachování) a pozdvižení (na vyšší rovinu) 8,
kdy se nejaktuálnější struktura (kulturní, filozofická) chápe jako vyšší,
kdy se v ní ruší a zachovávají předcházející etapy tak, že se objeví ve
vyspělých

formacích

dialogické

argumenty

jako

prvky

minulosti.

hodnoceny

jako

Dodnes

nejvyšší

jsou

Hegelovy

dosažení

jediného

poznávající ho rozumu.
Ve vědě i Hegelově logice se ruší a zachovává předchozí rozvoj, v
dalším vývoji se stává nesamostatným, komprimuje se do celku v něco
malého, ale důležitého, a když se odstraní všechny neefektivní pohyby
bočními směry, veškerý běh vědeckého poznání je hezky srovnaný
v jednosměrný pohyb. Tento přístup se aplikuje na historii jako na
učebnici zcela v duchu vědeckého poznání. Nikdo dnes neučí mechaniku
podle Galilea nebo Newtona, učí se z učebnic. Nikdo se nepokouší
samostatně řešit kdysi řešené, pro nás už vyřešené vědecké problémy.
Nyní se už vychází z hotového řešení. Vývoj v oblasti vědy, případně vývoj
v rámci jediné teorie, není ani tak vývoj jako rozvíjení toho, co bylo
stanoveno na začátku a co bylo přijato jako počáteční pojem, koncept.
Pohyb končí krajním rozvinutím tohoto počátečního pojmu, konceptu.
Navíc je věda určena pro profánní lidi, kteří nejsou teoretici, paradoxně je
to myšlenka vzdělávání, která je v plné míře vlastní hegelovskému
systému vědosloví.
V polovině 17. století se o počátcích vědy, o matematickém bodu,
prázdném prostoru, setrvačnosti, gravitaci, interakci sil a pod. vedly spory
mezi Newtonem, Wrenem, Hookem a Huygensem, ale během dalšího
století tyto diskuse zmizely a tak se zdálo, že věda se dělá deduktivním
procesem, vývodem ze známých a nezpochybnitelných počátků dané
teorie.
8

H. J. Stőrig Malé dějiny filozofie, str. 331
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Hegel pochopil a přijal tuto cestu, vzal jako počátek poznávajícího
rozumu pojem bytí, ne bytí jako takové. Věda novověku začíná ne
z neznámého, nepochopeného bytí, ale z jeho představy v hlavě vědce,
z poznání bytí vyjádřeného v pojmu (bytí samo o sobě je nic)9. Představa
pak dále pomalu vystupuje od abstraktního ke konkrétnímu a končí cestu
v sebepoznání, v poznání skutečnosti, že ona sama je podstatou veškerého
poznávacího procesu a podstatou poznávaných věcí. Takže Hegel kopíruje
obraz vědeckých poznatků, ale nedává odpověď na otázku, co rozděluje
počáteční pojem na protikladné momenty, co ho rozvíjí, a jak se vlastně
tvoří.
Ve vědě se tyto otázky už nepokládají (počátky byly už dávno
vytvořené), ačkoli Hegel nasál do své logiky rysy logiky vědy, neorganizuje
je jako vědec, ale věří, že pravdy je dosaženo tak, že počáteční pojem se
tvoří svým rozvojem, ve kterém se projevuje rozpor, a tímto rozporem
dochází k pohybu a koncový bod pohybu je opodstatněním tohoto pohybu.
Problém je, že počáteční pojem se bere nekriticky, pouze jen jako pojem
bytí a neověřuje se jiným pojmem. A na konci celého pohybu stojí ten
stejný pojem, ale v rozvinuté formě10. Poznání se završuje sebepoznáním a
ukončením pohybu. Není nic co dalšího poznávat, subjekt a objekt
poznání se identifikují, pojem je prověřený teorií a teorie pojmem.
Vyvstává otázka, jestli může být, existuje-li pouze poznávající
rozum, také ještě jiný rozum za jeho hranicí? Nebo se musíme úplně
oprostit od rozumu, říci, že epocha racionalismu je ukončena a dál se
musíme opírat o mystický počátek a iracionální osvícení?
V. Bibler věnuje pozornost zajímavému a neobjasněnému faktu, že
výchozí pojmy klasické vědy, které vznikly v 17. století (absolutní prázdno,
matematický bod, setrvačný pohyb...), byly zformulovány překvapivě
konstruktivně a obezřetně. Nemohly vzniknout náhodou nebo v důsledku
vědecké indukce (generalizace, zevšeobecnění nic). Principy mechaniky
9

G. W. F. Hegel Logika, str. 116
G. W. F. Hegel Logika, str. 285
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byly zformulovány tak, aby omezily všechny ostatní druhy pohybu
k výchozímu modelu, tedy k působení síly na jinou sílu tak, aby byl
vyloučen nezávislý pohyb těla. Logika mechaniky se tvořila tak, aby se
vzdalovala zázrakům, divům, aby se vzdalovala od druhé logiky, která
z úhlu pohledu této logiky se ukazovala jako nelogická, divná. Muselo
k tomu dojít, protože opírání se o jinou logiku (tu podivnou, zvláštní, a
proto nelogickou pro tu první) je v ní vždy zahrnuta. Protože existuje
touha podívat se na svoji logiku z jiného úhlu pohledu, jak píše V. Bibler,
je teoretik vždy nějak nad svou teorií a vlastní prací povýšený a toto
povýšení je nedílnou součástí této jeho práce. V. Bibler k tomu ještě
dodává, že v jaké míře je předmět poznán, v té míře je nepoznán. Předmět
je totiž poznaný v rámci jedné teorie, jen jedním způsobem chápání. Když
myslím, tak formuji to, co v objektu chápu a zároveň to, co v něm
nechápu. Nechápu to, co je pro mě prvotní tajemství, něco nad rámec
mého chápání. Do chápání předmětu tedy musíme počítat to pochopené
(objekt poznání jako idealizovaný předmět), tak i to nepochopené,
nesrozumitelné (objekt poznání jako předmět, který není idealizovaný). A
pouze ve spojení jednoho s druhým získáme pojem a ne termín. Toto
nejasné, nesrozumitelné bude počátkem logiky bytí, druhé logiky ve
vztahu k logice pojmu.11
Bachtin předložil koncepci, která byla alternativou hegelovské
koncepce. Bachtin dokazoval opak, že v umění nemůže být žádné zrušení
a zachování, ale že minulá umělecká díla si uchovávají svůj význam a
smysl na rozdíl od ostatních a všech existujících smyslů. Homéra
nechápeme jako našeho současníka, ale jako projev jiné kultury. Neničíme
smysl a originalitu Odyssey, ale přijímáme ji jako něco jiného. Dáváme jí
(dílu Odyssea) otázky, které nás znepokojují a slyšíme její odpovědi a také
navrhujeme své, úplně jiné odpovědi. A stejně tak je tomu i v případě
vnímání jakéhokoli uměleckého díla v jiné době. Jedná se o interakci
různých kultur. V umění neexistuje žádné zrušení a uchování, dílo každé
kultury si zachovává svůj smysl, který není stejný jako ten náš. Tento
11
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smysl se vysvětluje pouze při interakci s druhou kulturou nebo více
kulturami. Každá kultura bez této interakce sebe samu zná, ale dialogem
se v ní otevřou nové rysy a vlastnosti, které dříve byly neznámé. Bachtin
udělal dnes široce rozšířený závěr, že kultura nemá své vlastní území, že
se nachází na hranici s jinými kulturami a v dialogu s nimi. Neexistuje
žádné zrušení a zachování speciálních rysů, neexistuje progresivní rozvoj.
Existuje jen jedinečnost každého uměleckého díla se svými vlastními
charakteristikami, ale hlavně existuje vzájemná podmíněnost kultur.
Každá kultura odpovídá a reaguje na jinou otázku a každá kultura klade
zase jinou otázku všem ostatním kulturám. To znamená, že pohyb
v kultuře probíhá jak z minulosti do přítomnosti, tak také naopak
z přítomnosti do minulosti. Dnes jsou Bachtinovy myšlenky obecně
přijaté, ale v 70. letech se zdály pochybné.
Určitou

přeměnu

kultur

můžeme

najít

také

v koncepcích

Spenglera 12 , Toynbee 13 a Berďajeva 14 , ale ti na rozdíl od Biblera a
Bachtina nenachází pravdu v každé kultuře.
Mezi Biblerem a Bachtinem existuje zásadní neshoda. Bachtin
předpokládal, že ani filozofie, ani poezie nemohou být zapojeny do dialogu.
Obě proto, že je chápal jako monolog. Bibler tyto názory odmítl. Jeho
práce spočívala v tom, že dokazoval, že filozofie je dialogická (viz kapitola
Biblerova dialogika). Ukazoval transformaci jedné logiky v jinou logiku tak,

12

Oswald Spengler (880-1936) tvrdil, že civilizace se rodí, rostou a hynou, protože ztratily
schopnost tvořivě řešit nové problémy. Klade vedle sebe „kulturní monády“ jako antiku,
Indii, Babylon a západní civilizaci a snaží se na nich doložit své teorie. S historickými
fakty přitom zachází velmi násilně, takže historikové jeho dílo vesměs odmítali jako
diletantské.
13
Arnold Joseph Toynbee (1889-1975) tvrdil, že civilizace roste, dokud její tvořivá
menšina nachází účinné odpovědi na výzvy situace, neboť její řešení přitahují
napodobivou většinu vlastní společnosti i okolní lidské skupiny, jež se k dané civilizaci
připojují. Jakmile však tvořivé menšině „dojde dech“, začne uvnitř donucovat většinu k
poslušnosti a navenek se musí uzavírat a bránit. Civilizace zanikají sebevraždou, nikoli
vraždou. Toynbee nachází v dějinách různých civilizací celou řadu společných rysů, o něž
se jeho metoda opírá.
14
Nikolaj Alexandrovič Berďajev (1874-1948), který ve své filozofie dějin předpovídá, že
musí dojít k přelomové změně a obnově celého vesmíru, tím, že přijde epocha „Nového
středověku“, nastupující po dohasínající renesanci.
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že počátky jednoho uvažování jsou dovedeny ke krajní logické hranici, kde
se mění v jiné uvažování.
Současní filozofové M. Heidegger, J. Habermas, J. Derrida sestavují
svoje vlastní systémy. Změna myšlení V. Biblera ale začíná porozuměním
obsahu a smyslu hegelovské logiky jako završení nejen německé klasické
filozofie, ale celé velké filozofické etapy, kdy se filozofie orientovala na vědu
a sama sebe i tak chápala. Pokud se teď tento rozum a logika ztrácí, musí
se přejít k mystice a iracionalitě? Pro V. Biblera existuje řešení, ukazuje,
že může existovat také jiný rozum a jiná logika. Je možné vysledovat
v různých etapách historie různé rozumy. Tak se u Biblera zrodila
myšlenka více rozumů. Tím se hegelovský absolutní duch a hegelovská
logika stávají něčím, co není absolutní, ale historicky podmíněné.
Hegelovský duch do svého pohybu začlenil zrušené a zachované momenty
jiných rozumů (antiky, středověku, východu...) a pokud je hegelovská
logika historicky podmíněná, tyto logiky získávají nezávislé hodnoty, neboli jak píše V. Bibler, dochází ke „zrušení zrušení“ hegelovské logiky.
Vlastní filozofická inovace V. Biblera je v objevení nové logiky mimo
vědosloví. Tuto logiku nazval logikou kultury nebo dialogikou. Tento jeho
objev můžeme postavit na roveň nejdůležitějších filozofických myšlenek.
Zvláštní postavení získává ještě v kontextu sladění nového rozumu s
novou kulturní érou.
Nesmíme zapomenout, že pokud mluvíme o rozumu a logice, nejde o
nějaké způsoby myšlení nebo vyjádření různých lidí, ale o celostní systém
argumentů a vysvětlení především v odůvodnění počátku, v tom bodě, kde
daná logika ještě neexistuje, ale kde se tvoří její budoucí možnosti
existence. Nový rozum v opozici k hegelovskému rozumu musí přijmout a
pochopit bytí a neredukovat ho na myšlení, zařadit tuto nemyšlenost,
nesrozumitelnost do samotné mysli. Nový rozum vychází z bytí bez
redukování na myšlení, není to rozum poznávající, ale chápající. Bytí
v sobě koncentruje původní nejasnosti ve vztahu k logice nového rozumu.
To znamená, že předmětem této logiky není rozvoj, ale její počátek, kterým
28

se tvoří. V počátečním bodě jsou bytí a logika spojené. Pokud se tedy
zabýváme počátkem logiky, tak tam ještě logika neexistuje, počátek to je
teprve možnost jakékoli logiky vzniknout. Tento bod tedy zahrnuje bytí,
které není redukováno na myšlení, připravené pro jakoukoli logiku.
Biblerova logika počátku ukazuje předpoklad současné existence
mnoha rozumů a logik, které jsou spojeny jeden s druhým v jednom bodě,
tam kde se rodí a kde mezi nimi probíhá dialog. Pokud vznikají v jednom
bodě, jsou nutně vzájemně spojeny a odkázány ke vzájemné komunikaci.
Charakter této komunikace definuje V. Bibler jako взаимопорождение
(vzájemná podmíněnost jejich vzniku), produkt vzájemné interakce.
Problém pochopení je v tom, že z jedné strany se každá logika a kultura
rozvíjí samostatně, ale na druhou stranu, na svém konci, kdy se vrací ke
svému počátku, kde hraničí s jinou logikou, tam jinou logiku také tvoří a
nechává se jinou logikou sama tvořit. Myšlení po celou dobu prodlévá u
stále nepochopitelného počátku a vytváří možnost vzniku mnoha logik.
Na rozdíl od Hegelovy dialektické logiky, nová logika předpokládá
rovnocennost všech logik. Logika přestává být akademickým učením a
stává se logikou kultury a existuje na hranici s druhými, historicky
vydělenými ale zároveň všeobecnými logikami. Nejde tu tedy o žádnou
fylogenezi nebo ontogenezi, nejde o progresivní vývoj myšlení, ale o tvořící
bod počátku a rovnocennost všech historických epoch, rozumů a logik.
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Biblerova dialogika
Nejvíce informací o tom, jak pojímá Vladimír Bibler logiku, se
dočteme v knize Myšlení jako tvorba. K tématům, které v ní v roce 1975
rozpracoval, se vracel po celý život. Nakonec celou přepracovanou a
doplněnou knihu v roce 1993 vydal pod novým názvem.
Bibler ukazuje myšlení v jeho sebezdůvodnění (v rovině causa sui).
Toto sebezdůvodnění vyhledává pomocí analýz různých historických
období a jejich podob sebezdůvodňování. Bibler tak vyvolává pestré
myšlenkové dialogy v rámci navozeného dialogu různých logických kultur.
Ukazuje, že určit pojem znamená odhalit postup jeho formování a
míru jeho neurčitosti ve vztahu k poznávanému předmětu a vyjádřit jej
jako problém.
„Každá výrobní činnost, každý akt myšlení je zároveň jak činností
orientovanou na předmět (jde po „předmětu“), procesem sebepochopení,
spoluúčastí s „druhým“, formou dialogu. Přitom nejde o to, že se „jedna
logika“ uskutečňuje v „různých tvářích“, formou dialogu. Jde o něco
jiného. Logický dialog (důkaz – vyvrácení) je formou zápolení protikladných
logik

v myšlení

epochy,

formou

přetváření

logiky,

formou

bytí

„dialogiky“.“15
Bibler ukazuje v dialogu celou škálu rozporů, kde jsou rozloženy a
konfrontovány síly čerpající z minulosti a předjímající budoucí řešení.
Dnes v tomto momentě se pozastavuje dosavadní vývoj, aby se rozhodlo o
dalším „vývojovém“ úseku. Proto Bibler říká, že v bodě přeměny teorií není
logika teorie, ale je pouze (pokud je) teorie logiky.
Předmětem Biblerova zájmu je neformalizovaná úroveň logiky
lidského uvažování. Sleduje procesy myšlení jako nepřetržitý průběh
myšlenky,

který

vzniká

ze

vzájemného

překrývání,

soupeření

a

prostupování různých pochodů a způsobů poznávání. Bibler předvádí, že
15

V.Bibler, Myšlení jako tvorba s. 241
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je třeba zapojit všechny „logiky“, ale že ještě více než soubor logik je sám
subjekt se svou praxí. Každý z myšlenkových proudů je určen svým
vztahem k ostatním procesům. Jejich celek, který je v tomto smyslu causa
sui, se projevuje neustálým přeléváním, pohybem, proměnou jedné své
složky v druhou. Bibler tu dokazuje, že specifičností každého historického
období

je

pokaždé

svérázné

sebezdůvodnění

myšlení,

které

čerpá

z minulých dějinných epoch. Ukazuje, jak jednotlivá období přinášejí svůj
vklad do logické kultury, který je pak v pozměněných podobách nutnou
integrální součástí dalšího vývoje.

31

Člověk a kultura
V. Bibler ve své antropologické filozofii rozvíjí především myšlenky
K. Marxe. Stejně jako Marx se snaží vyprostit člověka z moci absolutních
sil předem určujících jeho původ a osud. Vidí, že zákony a principy lidské
existence se nesmějí ztotožňovat se zákony jiných oblastí objektivní reality.
Život se nedá prostě redukovat na procesy anorganické hmoty, ale
znamená kvalitativně vyšší vývojovou formu. Současně vidí člověka jako
historickou bytost zařazenou do společenských vztahů.
Vysvětluje-li V. Bibler nezávislost a duchovní sebevědomí člověka,
činí tak rozborem předmětné činnosti K. Marxe16. Svůj poznatek shrnuje
do tvrzení: „Bytí je mým bytím a má na mě vliv pouze tehdy, když je uvnitř
mě.“17
Podle Marxe je bytí hlavně moje činnost, vlastní, objektivně nutná,
moje činnost 18 podmiňující mé vědomí. Bytí, které určuje mé vědomí,
zahrnuje ve svém vlastním logickém určení napjatost setkání reálných a
myšlených činností, bytí „nemyšleného“ a bytí „mimo i uvnitř bytí“
nemožného pro uskutečnění. Jinak to není lidské bytí.
Pochopení duchovní nezávislosti člověka podle Biblera probíhá ve
dvou rovinách. Uzavírání19 komunikace (a činnosti) do sebe vzniká jakoby
ve dvou pólech (ve dvou plánech) sociálního života.
Jedním pólem reálné idealizace je kultura, obraz kultury, dialog
kultur.
Druhým pólem je psychologie, myšlení, logika jedince.
16

Karel Marx svoje pojetí předmětné činnosti rozvíjel v Ekonomicko-politických
rukopisech, Německé ideologii a Kapitále. Neužívám záměrně pojem činnost účelná,
protože ji v tomto momentě Bibler od práce jako takové odlišuje.
17 „Бытие становится моим бытием и действует на меня только тогда, когда оно
внутри меня.“ Vladimír Bibler, Самостоянье человека s. 55
18 „Jako tvůrkyně užitných hodnot, jako užitečná práce, je tedy práce podmínkou
existence lidí, nezávislou na jakýchkoli společenských formách, věčnou, přirozenou
nutností: bez ní by nebyla možná výměna látek mezi člověkem a přírodou, to jest nebyl by
možný lidský život.“ K. Marx Kapitál s.67
19 Pojem „замыканиe“ v kontextu s Hegelovými pojmy používám jako uzavření se do sebe.
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Póly nejsou k sobě navzájem neutrální. Právě kultura je reálnou
sociální rovinou psychologie (a myšlení) jedince. V. Bibler říká, že když
badatelé hledají druhou stranu psychologie bezprostředně v sociálně–
formálním určení, nic důležitého vzniknout nemůže.
Вibler nevidí kulturu jako nějaké muzeum, kde jsou shromážděny
lidské výrobky a bohatství, ale jako zvláštní fenomén duchovního života
člověka. Kultura je pro něj prostředí, ve kterém se celostní představa
logiky dané kultury představuje v dominantních dílech své doby. Kultura
je způsob sebedeterminace (sebezdůvodnění) individua překonávající jeho
vnější

determinaci.

Kultura

je

první

stvoření

světa

v protikladu

k barbarství, ale je to něco jiného než civilizace, která pokračuje dál a dál.
Jedinec stejně jako obraz kultury (Shakespearův Hamlet nebo
Cervantesův Don Quijote), ačkoli je zapojen do pole sociální determinace,
se VŽDY dostává za její hranice. A na pólu kultury, na pólu individuální
psychologie v komunikaci a v kruhu „obrazů kultury“, ve svém osobním
prostoru se stává nekonečným a univerzálním (uskutečňuje se ve sféře
myšlení), nachází vlastní nekonečné rezervy své transformace.
V. Bibler vidí rezervy komunikace v minulém a ve sféře umění,
filozofie, vědy, ve všech sférách nutného oživení minulých forem a sil
komunikace, s lidmi, kteří už odžili své (pozemské) na zemi, ale kteří
pokračují v životě a činnosti v „obrazech kultury“. Nastává nutný a
nezbytný dialog s jedinci minulých epoch, zastiženými v takových
peripetiích (posledních otázkách bytí) jako „být nebo nebýt“, „moudrost
souboje s mlýnem“, „platba duší za věčná muka pochopení“… Současný
jedinec, vržený do napětí těchto mezikulturních peripetií, se sám ukazuje
být významným, a svého spolubesedníka provokuje k novému smyslu. Bez
takové aktuální komunikace s minulým nebude žádný nový obraz kultury.
To vše znamená, že nekonečné rezervy komunikace se odkrývají i
v budoucnosti. Tyto rezervy vidí V. Bibler v tom, že nová pokolení budou
vstupovat do komunikace s Ovidiem nebo Oblomovem, budou domýšlet a
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rozebírat smysl jednou, ale navždy vzniklých „obrazů kultury“. Budou
vzniklé texty znovu pročítat, ale ne na ně navazovat, avšak aktualizovat je
a nacházet v nich reálný, nevyčerpatelný smysl (vícero smyslů). Bibler
hovoří nejen o textech Sofoklových tragédií, ale i Rembrantových nebo
Picassových obrazech. Takovým způsobem jsou každému kulturnímu
fenoménu vlastní nekonečné rezervy komunikace, transformace do
minulosti i do budoucnosti. To znamená, že takový fenomén je schopen
změnit (!?) jak příčinnou, tak i potenciální (cílovou) naplněnost svého
obsahu (smyslu).
Tato situace je charakteristická nejen pro fenomén komunikace
kultur, kde je teoreticky v nějaké míře vyjasněna, ale existuje i v modelu
psychologického paradoxu. Paradox spočívá právě v kolizi předmětné
činnosti. Díky jejímu počátečnímu odvrácení od činitele (konajícího
individua) a díky jejímu počátečnímu směřování se formuje jedinec,
svobodný ve vztahu k vlastní činnosti. Při uzavírání předmětné činnosti
vzniká štěrbina, ve které je umístěn rozum a svobodná vůle. Jinak řečeno,
při uzavírání předmětné činnosti vzniká něco jako elektrický oblouk, jehož
smyslem je rozum a svobodná vůle, determinující lidský život.
V

každém

případě

rozum

a

svobodná

vůle

mají

možnost

determinovat lidský život. Jedinec to ale mnohdy netuší (nebo nechce
tušit) a jedná tak, jako by byl plně determinován vnější sociálností. Ale to
už není pouze jeho neštěstí, ale i jeho vina, a častěji pohodlnost, komfortní
vnitřní sebeklam. Vždyť v člověku se díky charakteru jeho činnosti vytváří
nekonečné rezervy vnitřní sebedeterminace a svobodné komunikace. Ale je
daleko snazší a klidnější o nich nevědět a neprobouzet je, protože jinak ho
čeká drsné vyúčtování díky vnější sociální determinaci. Vnější determinace
není totiž žádný fantom a spouští se bezporuchově.
Vraťme se ke vztahu teorie kultury a psychologie. To, co jsem
popsala, není pouze fenomén jakéhosi vzácného, elitárního náporu a
formace kultury. V takovém případě by bylo možné říci, že se jen pár
jedincům podaří prorazit do svobody, uzavřít činnost do sebe (se sebou) a
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všichni ostatní (většina) navždy zůstane v moci vnější, otevřené, sociální
determinace. Pro masové pojetí psychiky by to bylo zcela dostačující. Ale
není to tak.
K fenoménu formování kultury (pokud vezmeme tento první plán
analogie teorie kultury a psychologie jedince) je připravena každá
civilizace, a tohoto formování se účastní všechny části a mezníky této
civilizace. Jako příklad v antické civilizaci slouží V. Biblerovi páka, jejíž
zákon možných pohybů vede k základní idealizaci kruhu. Dále se formují
jemná určení řecké svobody, řeckého umění, řeckého filozofického
myšlení, řeckého jedince. Nejsou v obyčejné „technické determinaci“.
Samotná páka (váhy, kruh…) je fenomén výchozího uzavření činnosti do
sebe, spojení s jedincem volně vynalézajícím tu samou páku jako jedno z
určení jeho svobody, svého světa (světa Platóna a Aristotela). Veškerá
antická civilizace tedy vlastnila svůj vlastní všeobecný obraz proražení do
sféry svobody. Ale to byl pouze vlastní, osobitý, neopakovatelný obraz
možný pouze v dané civilizaci a poté schopný vstupovat do dialogu
s jinými kulturami a nevyčerpatelně se tak rozvíjet a aktualizovat
v mezikulturní komunikaci. Takový je po staletí osud Prométhea a Oidipa,
Antigony a Faidry…
„Můžeme říci, že v každé civilizaci existují dva vektory. Jeden, který
analyzoval Marx (a který byl dále politicky zjednodušen), je vektor
horizontální zaměřený na formální změny, na změny způsobu výroby. Tyto
změny do sebe vtahují individuum jako svoji funkci. Mají pouze masovou,
souhrnnou platnost nastálo snímající (v historickém, nevratném rozvinutí)
všechny zvláštnosti dané sociální formace nebo dané civilizace. Vědomí a
psychika

vystupují

v

tomto

vektoru

jako

epifenomén

sociálně-

ekonomického procesu.“20

20

„Можно сказать, что в каждой цивилизации существуют как бы два вектора. Один,
— проанализированный (но далее идеологически упрощенный) Марксом, — вектор
горизонтальный, продольный, нацеленный на формационные изменения, на
изменения способа производства. Эти изменения втягивают в себя индивида как
свою функцию, имеют лишь массовое, итоговое действие, навсегда снимающее (в
историческом, необратимом развитии) все особенности данной социальной
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Ale v každé formaci existuje i jiný vektor, vektor idealizace
předmětné činnosti. Je to jiný okraj vědomí (směry nahoru - dolů),
noumenon

Rozumu.

Tento

vertikální

vektor

vyvádí

předmětnou

determinaci za její hranice směrem do osobnosti, do myšlení, do kultury.
„Přičemž k tomuto vyústění dochází v každé formaci, a následkem toho
vzniká věčně existující a věčně se rozvíjející kultura (antická, středověká,
západní, východní…). Takto zplozená kultura vstupuje do dialogických
vztahů s věčnými a unikátními jinými kulturami.“21 Tento vertikální vektor
dává reálnou idealizaci a determinaci, definující svobodu, ne v utopické
časové dálce (komunizmus Marxe), ne v nějaké budoucí skutečné historii,
ale v zamknuté věčnosti každé epochy. A u každého individua (jednotlivce)
se tato idealizace a determinace děje v jeho myšlení.
Vladimír Bibler tvrdí, že ve 20. století se tyto dva vektory nutně a
očividně ztotožňují. Vzniká jakási formace kultury, ve které všeobecná
práce dostává rozhodující sociální (a ne pouze kulturně formující) význam.
Všeobecná práce, uzavírání zaměřené práce na jednotlivce, se sesouvá k
samotnému

centru

společenského

života,

třeba

i

ve

světě

kolizí

vědeckotechnické revoluce. „Prostor kultury“ vstupuje do rozhodujícího
boje s „prostorem společné práce“. Oba se dříve mohly dobře snášet v
jednom prostoru dané civilizace. Můžeme to říci i jinak: dříve byla v centru
sociální vnější determinace společná práce, rozdělení práce ve společnosti,
v manufaktuře, továrnách. Nyní se kvalitativní význam společné práce
(dokonce v průmyslové výrobě) neustále snižuje, třebaže množstevně je
ještě základní silou, která vtahuje miliony lidí do megakolektivů současné
sociálnosti.

формации или — данной цивилизации...Сознание, психика выступает — в этом
векторе — как эпифеномен социально-экономического процесса.“ Vladimír Bibler,
Самостоянье человека s. 68
21
„Причем этот выход «срабатывает» в каждой формации, порождая феномен вечно
существующей и вечно развивающейся этой (античной; средневековой; Западной;
Восточной...) культуры, вступающей в диалогические отношения со столь же
вечными и столь же уникальными, но — иными культурами.“ Vladimír Bibler,
Самостоянье человека s. 68
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Nyní už není dostačující negativní vymezení Marxovy práce ve
smyslu neslučitelnosti jednotlivce a jeho vlastní předmětné činnosti, která
je základem lidské psychologie, lidské svobody, a která je historicky
naplněná v zákoně nadhodnoty pramenem společenského bohatství. Nyní
už je nutné nejen politickoekonomické, ale i kulturologické pochopení jak
novověku, tak současnosti, a samotného fenoménu předmětné činnosti.
Pochopení svobody individua ve vztahu k jeho (?) vlastní činnosti.

Morálka a mravnost ve vztahu ke svobodě člověka
V. Bibler vidí mravnost obecně jako svědomí, které dnes člověka
mučí. V. Bibler vytváří obraz mravnosti jako tuhé pružiny nebo kmene
dávného stromu. Smyčky této pružiny jsou nepomíjející historické formy
mravní ideje. A čím více smyček, a čím pevněji jsou stáhnuté, tím s větším
napětím pracuje pružina v našem okamžitém činu. Vezmeme-li obraz
dřevěného kmene, „kmen“ mravnosti je tím mohutnější, čím více je v jeho
řezu „letokruhů“. 22 Čím více má kmen „letokruhů“, tím lépe si naše
svědomí pamatuje. V. Bibler se domnívá, že v nějaké podobě je více nebo
méně rozvinutá taková spirála nebo takový kmen v každém člověku. Ale
vidí, že dnes je pružina stlačená na maximum, a tím my sami
nepřijímáme,

ani

neznáme

vnitřní

spirálu

svých

činů.

V.

Bibler

předpokládá, že v současném bytí je velmi důležité v duchu roztáhnout
smyčky pružiny, zvolna nahlédnout na „letokruhy“ dřevěného kmene,
nahlédnout do historického smyslu tohoto mravního okamžiku. Podstatně
duchovně se opřít o historicky vyvinutou mravní paměť. Říká, že dnes
pospícháme k nějakým receptům a zaklínadlům, ale co je pro nás opravdu
nutné, je zastavit se, odtrhnout se a pozorně se podívat do svého ne
okamžitého, ale historického “já“.

22

Vladimír Bibler, На гранях логики културы s. 272
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Historické „letokruhy“ mravních středů se zformovaly a historicky
rozvinuly ve formách kultury v době antiky, ve středověku nebo
v novověku. Letokruhy těchto středů jsou dnes srostlé mezi sebou, nebo
jeden s druhým. A pouze v takovém spojení, vzájemném doplňování a
vzájemném vylučování tvoří reálnou mravnost současného jedince.
Obyčejně tato střediska nejsou rozlišována naším vědomím. Rozum
z morálních idejí vypadává. Ale i tak se pouští V. Bibler přes tyto překážky
k analýze středisek. Mnohé historické reálie a absolutna a jejich
ideologická ostrost zůstaly ve své době, ve své kultuře. Ale historický
rozbor je nezbytný k dosažení podstaty současných mravních peripetií.
Kontroverzně se V. Bibler vyjadřuje k pojmům mravnosti a morálky.
Říká, že upřesnění pojmů není důležité („k čertu s akademickou
nudou“ 23 ). Podstatu nevidí v definici, ale v reálném rozlišení dvou sfér
lidské etiky v reálném spojení. V textu Нравственность. Культура.
Современность. (Morálka. Kultura. Současnost.) chápe morálku jako
formu mravnosti. Morálka je podle něj scvrklá v normách a předpisech
(jak se musíme chovat, abychom žili důstojně). Morální dogmata se v běhu
času zhušťují a odosobňují, slévají se skrze staletí v něco absolutního,
sobě identického, a ztrácí historické napětí, kulturní původ a jedinečnost.
Je

to

definování

nutných

spojení

lidského

etického

jednání.

V

automatizmu dnešního života jsou taková upevnění zvnějšku (morální
kodex) a zvnitřku (imperativy dobra) absolutně nezbytná. Říkají nám, v
čem je podstata jediného správného chování. Ale v tragických momentech
našeho života tyto normy odhalují svoji mimomravní část.
Biblerovo rozlišení morálky a mravnosti neodpovídá rozlišením
německé klasické filozofie. Obhajuje to tím, že v jeho přístupu má toto
rozlišení smysl, který je významný v reálných peripetiích 20. století.
Podle

V.

Biblera

mravnost

ztělesňuje

bezvýchodné

peripetie

individuálního jedinečného činu. Tyto rozhodující obraty formují základní
obrazy
23

osobnosti,

obrazy

kultury,

různých

Vladimír Bibler, На гранях логики културы s. 272
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historických

epoch

–

Prométheus, Oidipus, Kristus, Hamlet, Don Quijote, Faust... Tyto obrazy
osobnosti vystupují mezi sebou v napínavé mezihistorické mravněpoetické komunikaci v naší duši.
Především poetika a zvláštní tragičnost takových osobních obrazů
kultury je reálným životem mravních peripetií. Mimo osobnost (řekněme
v normě předpisů) mravnost existovat nemůže. Nemá smysl utvrzovat
nebo předepisovat: chovej se jako Oidipus, žij jako Kristus, jednej jako
Hamlet nebo Don Quijote. Přičemž minimálně u Oidipa a Dona Quijota by
takový příkaz byl nejen nesmyslný, ale sporný. Každá z takových mravních
peripetií, obrazů osobní tragédie, je bezvýchodná, a mimonormativní. Je
situací vytvoření mravnosti a osobní odpovědnosti za tento ojedinělý a
unikátní čin. Za tímto unikátním činem je schováno několik takových
významů komunikujících v naší duši (v současném vědomí), mravních
peripetií, dovolujících jedinečný, neopakovatelný čin, který není vůbec
orientovaný na morálku mimo sebe, mimo danou osobnost (osobnosti
nacházející se v obrazu kultury).

Antická mravnost

Letokruh antiky v současné mravnosti není v obraze Prométhea, ale
osudu Oidipa. Oidipova mravnost ukazuje podstatu bezvýchodné peripetie
(a

katarze)

antické

osobnosti.

Starý

Helén

je

podmaněn

osudu,

kosmickému osudu, spravedlnosti. Helénský člověk nemůže a nesmí znát
svůj osud a tajný smysl svého jednání. Musí čestně sehrát svoji roli
v kosmické tragédii, ale současně osobně odpovídá za kosmický osud, za
jeho zápletky a rozuzlení. Je to jedinec, který může a musí po právu soudit
sám sebe, jedinec, který v sobě soustředí vše minulé a vše budoucí
mnohých pokolení (oslepení Oidipa, oheň Prométheův). Je to jedinec, který
si plně uvědomuje (v hloubi své duše) a prohlédne (v hloubi svého rozumu)
kosmický osudový smysl svého vůlí neovladatelného a porušujícího
jednání už v samotný moment jeho uskutečnění. Antický člověk musí
odpovídat ne za svůj osud, ale za čin v jeho plném vědomí uskutečněný; za
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čin, ve kterém zaplétá i má možnost rozbít vazbu lidských osudů.
Narušení tohoto druhého momentu této kolize ho dělá znovu a znovu
vinným. Antický jedinec je mravní jen v tragické peripetii svého činu.
„Vnitřním základem mravních peripetií antiky i všech jiných forem
kultury je vždy ale pokaždé neopakovatelná katarze svědomí, v mém
vědomí existujícího Ty, druhého člověka.“24 Smysl svědomí je ve vnitřním
směřování mého „malého“, pozemského „já“ a mého univerzálního „já“
(soudce a svědka). Obě „já“ se formují v tragickém životě smrtelného „já“,
ale nacházejí v dílech kultury vlastní samostatné věčné bytí.

Středověká mravnost

Křesťanství středověku (ne teologie v čistém smyslu) tvořilo zvláštní
duchovní jádro všech přísných, bezvýhradně absolutních vymezení
morálních přikázání. Ale sama výchozí forma nemohla být ukázána
v žádném etickém předpisu. Jádro mravnosti ovlivňující každý čin
středověkého jedince lze schematicky vyjádřit takto: v duši každého
individua vždy existuje nestabilní rovnováha mezi momentem pozemského
života (krátkého, pomíjivého, smrtelného, dočasného) a nadpozemským
bytím (věčností nebeské odplaty). Krátký pozemský život vymezuje všechny
události věčného života. V tomto smyslu je pozemský čas rovný věčnosti.
Ve středověkém vědomí má každý okamžik smysl jako okamžik
předsmrtného, chápe se jako okamžik na hranici času a věčnosti. Od
mravnosti smrtelného života závisí naplněnost věčnosti. Každý čin
středověkého jedince, každé jeho přání, vášeň jsou v jeho duši, v hlubině
mravního vědomí absolutně neodvratně determinovány, nejen minulým,
ale i budoucím (už existujícím ve věčnosti) trestem nebo blažeností.
Současně je to ale čin absolutně svobodný (svoboda vůle je nutný uzel
24

„Внутренним средоточием нравственных перипетий (и античности и всех иных
форм культуры) всегда, но каждый раз неповторимо является катарсис совести, совести бытия - в моем сознании насущного - Ты, другого человека.“ Vladimír Bibler, На
гранях логики културы s. 274
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mravnosti), protože jedinec svůj život prožívá jasnovidecky. Život je
vepředu, ale on jednající nyní determinuje jeho budoucí věčnost. Osobním
obrazem této peripetie je Kristus neboli mučedník.
V reálném životě se ale toto mravní jádro ztrácelo a klíčovým se stalo
přikázání „Nezabiješ“. V obyčejných denních životních situacích mohu (a
musím) plně přijímat toto přikázání jako jednoznačnou morální normu.
Ale mravný jsem tehdy, pokud já ve své duši chápu tragičnost zdánlivě
jednoznačné morální normy.

Mravnost novověku

Mravnost novověku je soustředěna v obrazech Hamleta, Dona
Quijota, Sancho Panzy či Fausta.
V jádru mravní volby novověku vidí V. Bibler Hamletovu otázku „Být
nebo nebýt…“ (tak jako „Nezabiješ“ ve středověké kultuře). V této
neřešitelné otázce novověku je obsažena i středověká peripetie, která
nemůže zmizet nebo být hegelovsky zrušena. Tato otázka je zahrnuta jako
jiný hlas, hlas alter ego, do tragédie prince dánského
V novověku může být každý čin svobodný a plně odpovědný pouze
v tragičnosti hamletovského tázání.

Výchozí body Biblerova vymezení mravnosti

V novověku může být každý čin úplně svobodný a mohu být za něj
odpovědný, mohu odpovídat za své činy, za své bytí pokud mohu projít
zkouškou sebevraždy. V ten moment se můj život závislý na mých
rodičích, na příznivých okolnostech mého narození, na Boží vůli (v
křesťanství) jeví fenoménem mé vůle být, mého mučivého a nikdy
nekončícího výběru. V tomto výběru narušuji pevný řetěz neodvratných
událostí, vynucujících moje narození, vracím se k počátku k předpočáteční
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mravnosti a sám se rozhoduji žít, stávám se příčinou (causa sui) vlastního
narození. Tato peripetie je také neřešitelná a znovu a znovu se rodí v
každém okamžiku, v každém mém činu i jako peripetie křesťanské
mravnosti. Můj čin je svobodný, a proto jsem za něj odpovědný. Vždy
mohu jednat jinak.
V mravních peripetiích jedince novověku je specifická zvýšená
reflektivnost. Otázka „Být nebo nebýt…“ se netýká jen mého bytí, ale
svobody

každého

činu,

každého

jednání.

Pouze

rozum

ve

své

„bezohlednosti“ musí soudit, v mravním smyslu, podstatu každého činu,
míru jeho svobody. „Já“ novověku je tragické, protože musí přervat svazek
věků. Vracet se k počátku, odpovídat za chod historie – až po dokonaný
čin. A „já“ novověku také odpovídá všem budoucím generacím za svůj čin.
Svými činy se jedinec novověku řadí do otevřené nekonečnosti, do
propletence nevyčíslitelných náhodných vůlí a motivů. V novověké historii
není ani úmysl,

ani předurčení, ani uzavřenost. Je

to výsledek

anonymního spletení osudů a událostí. Ať chci nebo ne, můj čin se
neodvratně stane činem cizím, obecným, ničím. Vždy je cizí, ale já toužím
po absolutně svém, absolutně svébytném činu. Musím plně odpovídat za
svůj čin, ale to není možné. Nezbývá než odolávat činu a zachovávat
myšlenou svobodu nesčíslného přehrávání všech variant, všech spekter
možného jednání a jeho možných i nemožných propletení a výsledků. Ale
to je pro rozum člověka novověku, pro jeho aktivní a silný impuls
vměšování

do

procesu

tohoto

světa, ještě

více

zvláštní,

bídné

a

nezodpovědné. Znamená to, že je nutné jednat, překročit … Hamletovský
smysl této mravní peripetie je jen jedna hranice, jedna projekce jejího
univerzálního a osobního smyslu. Ostatní tragédie – Dona Quijota, Sancho
Panzy či Fausta - nejsou o nic méně důležité, a ve vztahu k nim i
křesťanský smysl mravnosti, i antický oidipovský smysl.25
Letokruhy mravnosti mohou existovat pouze v komunikaci jednoho
s druhým, pouze ve složité peripetii těchto peripetií. Mravnost současného
25

Vladimír Bibler, На гранях логики културы s. 279
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člověka (ať chce nebo nechce, ať to ví či neví) se staví a rozvíjí, vždy nutně
zevnitř. Rozvíjí se v dialogu a vzájemném nanášení všech bezvýchodností,
vymezujících

vnitřní

„tajemství

svobody“

lidského

činu.

Podstata

mravnosti se objevuje a soustředěně formuje v poetice té nebo oné
kultury. V. Bibler jde ale dále a říká, že mravnost je přímo totožná
s estetickými a etickými vymezeními vlastními dané kultuře. Tvrdí, že v
každé kultuře je vlastní forma etické, umělecké činnosti, ve které si člověk
konkrétní doby uvědomuje své mravní intence. V antické kultuře je to
forma tragédie, s osobitou rolí chóru a spoluúčastí diváků, jednota diváků
a bohoslužby. Ve středověké kultuře je to stavitelství chrámu, katedrály,
kostela, život okolo dění v chrámu na hranici věčného a pomíjivého života.
V novověku je to poetika románu. V. Bibler tím nemyslí žánr literatury, ale
formu poetiky, základní vymezení mravní peripetie novověku. V románu
jsem já autorem své sociální a historické bibliografie. Je tu spojení s
psaným slovem. Život je nutné znovu a znovu číst. Román-kniha je klíčem
k lyrice, divadlu, architektuře, k hrdinství novověku. V. Bibler vidí, že
tragédie Shakespearova Hamleta a osobní tragédie prince Hamleta jsou
tragédiemi narození románu. Jsou to muka a zrození románových
zproštění vlastního bytí, přechod z chrámové komunikace s věčností do
knižně-románového vzpomínání na to, co se děje v tento moment. Hamlet
reflektuje, mnohokrát přehrává, vzpomíná a znovu pročítá toto dění. A
tato hra se odehrává před očima Horácia, aby si ji mohl zapamatovat,
následně uspořádat a převyprávět (a to je možné pouze ve formě románu)
potomkům. Tragédie žije, aby mohla zemřít a znovu se vzkřísit v knizerománu. Podobně v Donu Quijotovi je vylíčen ve druhém díle obraz autora
a jeho boj se lživým autorstvím.
Románovou poetiku rozvinul ve své práci M. M. Bachtin. Sleduje
právě polyfoničnost textů a můžeme z tohoto pohledu najít v jeho prácích
výklad novověké kultury. Už Bachtin odkrývá, že novověká kultura (stejně
tak i antická nebo středověká) zahrnuje jednotu poetiky a etiky. A zároveň,
jak navazuje Bibler, tato novověká kultura zahrnuje a přetváří v sobě i
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kulturu antickou a středověkou (stejně jako antická a středověká poetika
přetváří v sobě kulturu novověku).
Každá forma kultury nese v sobě danou konkrétní formu tohoto
myšleného soustředění lidského osudu. Na základě této formy je možné
poznat veškerý svůj život jako konečný a silný ve své konečnosti, a
zároveň jako život řešící a sebedeterminující. To znamená mravně
odpovědný, vtáhnutý do tragédie a katarze výchozí peripetie.
V antice je touto formou akmé hrdinského života. V něm je zahrnuta
minulost i budoucnost jedince. On svým hrdinským činem rozhodne
o osudu. Ve středověku to je moment konce života. Jsem svobodně
odpovědný nejen za činy pozemské, ale i za život věčný. A v novověku
takový bod není, protože každý moment má svoji nekonečnou cenu. Každý
moment pozemského života je mravně významný ve své neopakovatelnosti
a zařazenosti do aktuálně nekonečného pozemského času.
Není důležité pouze vymezit a uhodnout, jaké mravní peripetie se
v nás přou, ale je nutné pochopit, o co se přou, o čem je dialog mezi nimi.
„... kde je dnes na konci 20. století základ bolavého bodu, který svádí tyto
hlasy v jednotu, jediné bezvýchodné trápení, a rodí mravní katarzi
současného duchovního (mravně-poetického) bytí.“26 Pouze v hořícím ohni
současných mravních problémů ožívají (v našem vědomí) a přetváří se (ve
svobodné vůli) tragédie historických forem kultury a historické obrazy
osobnosti vstupují v živou komunikaci. Nyní je nutné pochopit nový
mravní uzel, novou svobodu jednat mravně (včetně historické poetiky),
která je aktuální v životě člověka konce 20. století.

„..о чем идет диалог между ними, где - сегодня, в конце XX века, - заложено то
основание, та болевая точка, что сводит эти голоса воедино, в единственное
безысходное мучение и порождает нравственный катарсис современного духовного
(нравственно-поэтического) бытия. Vladimír Bibler, На гранях логики културы s. 284
26
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Obraz osobnosti na počátku 21. století

Mravní tragédie naší doby je potřeba pochopit jednak jako osobní
formu komunikace historických obrazů osobnosti – Hrdiny, Mučedníka,
Mistra

a

Autora

své

biografie,

účastnících

se

svého

svobodného

rozhodování a svého svobodného jednání. Ale je také třeba pochopit obrat
historické paměti a dát smysl tomu, v čem je nemožnost a zároveň
nutnost svobodného (historicky odpovědného) jednání v bytí jedince
20. století. Na začátku 20. století V. Bibler upřesňuje, že mezi roky 1908 –
1910 nastoupil moment nového zhuštění chaosu do kosmu, nového
narození mravnosti a poezie. Na jednu stranu se jedinec musí plně
přetvořit v jiné, cizí osudy a role a ztratit tak sám sebe, a na druhou
stranu se musí oddělit od druhých a být co nejvíce osobitý, neustále se
zdržovat na počátku, vymezovat se k té nebo oné hranici, kde je chaos a
kosmos. Na této hranici se rodí pouze jeho (tohoto individua) svět a pouze
jeho unikátní, jedinečné. V tragédii současného jedince tento počátek
nikde nezačíná, je zamknutý sám v sobě. Současný jedinec je nucen vždy,
v životě i v myšlení, balancovat v nálevce absolutního začátku, současně
vně i uvnitř svého světa, v stálém soumraku svého bytí a nebytí. Dvacáté
století

je

doba

světových

válek,

světových

revolucí,

světových

kontrarevolucí, světových totalitních diktatur, světových koncentračních
táborů. Tato světová dění mění osudy milionů lidí. Zároveň je to doba
dozrávající automatizace výroby. Dělník je důležitý nejen ve výrobě, ale i ve
svém volném čase, svém jedinečném bytí a ve své svobodné komunikaci.
V. Bibler pro lepší zapamatování vymezuje čtyři body současné
mravnosti.
Základní bod mravní odpovědnosti a svobody ve 20. století leží
v úplném počátku života a historie. Bytí a mravní situace znovu a znovu
strhávají jedince do tohoto bodu. V něm se soustřeďují rozum i cit.
Nachází se někde na hranici bytí (svého, všech jednotlivých lidí, světa).
V tomto bodě začátku se odehrává mravně-poetická komunikace jedinců
20. století v takovém rozsahu, v jakém oni žijí na hranici své osobnosti.
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Něco podobného se odehrává ne v situacích jednání (nebo existence), ale
v jeho možnosti (potenciálu) být, možnosti být částí nebo celkem, nalézat
se (místo) a jednat (impuls). Hamletovo „Být nebo nebýt“ už není bod
vlastního bytí, ale vtahuje do sebe mravně všechen život a všechny osudy.
A v umění je to také tak. Dílo je zachyceno v bodu zrození. Tělo se rodí z
mramoru, z granitu. Poetická řeč se vrhá do zvukového a smyslového
počátku. Je významná také komunikace autor – posluchač (divák). Tato
komunikace je vrhána k počátku – společnému domýšlení, dopracování
uměleckého díla, a tím balancování na hranici chaosu a kosmu.
Riziko počátku se v běžném životě scvrkává do automatizmů a
sesychání mravnosti v morálku, uzavírá se do kodexů, jednoznačných
norem a předpisů, které říkají, jak žít. Ale současný člověk stojí před
problémem. V jaké míře je současný člověk morální, v té míře je zároveň
nemravný. Základní linie 20. století není ve schématu mravnost –
morálka,

ale

mimomravnost

–

mravnost.

Mravnost

se

dnes

rodí

z duševního chaosu v mučivém jednání, a pouze v takovém rození znovu
vládne ve 20. století vnitřní silou, možností a nutností plodit skutečně
svobodné činy, být opravdu mravností. To vše navzdory ulehčujícím
vzdechům morálky.
Privilegovanost počátečního bodu objasňuje svéráznost té formy díla,
která je ohraničena mravní reflexí každodenních etických tázání. Obraz
„kulturního hrdiny“ ztělesňující základní peripetie mravnosti je spojený
s vlastním horizontem osobního bytí (Oidipus, Prométheus, Hamlet). Tento
obraz je nyní v nejcharakterističtějších událostech spojen s postavou
autora, v jeho poetickém ztělesnění. Pablo Picasso nebo Marc Chagall
znázorňují podstatu lyriky naší doby stejně jako Osip Mandelštam nebo
Marina Cvjetajevová. Forma lyriky (ne poetický žánr) je stejně důležitá pro
mravně poetické peripetie naší doby, jako tragédie antiky, chrám
středověku nebo román v novověku. Dvojí původ lyrického bytí autor –
dílo vždy odkazuje k počátku, počátku díla zachyceného v okamžiku jeho
těžkého vytváření. Odkazuje k předmětu a světu v momentu jejich prvního
tvoření, formování mravního činu, zastihnutého ve chvíli narození z
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divokého, předmravního živlu. Činu, který je zachycen v zakletém bodu
počátku. Přitom i okamžik (právě nyní, v tento moment, v tomto bodě svět
začíná, právě nyní, také umírá…) a věčnost (tento začátek je věčný, kruhy
se rozbíhají do nekonečna…) jsou také nutné i pro mravní a poetické bytí
jedince v horizontu osobnosti. V mém individuálním vědomí a přijetí světa
poprvé se předpokládá navracení k počátku také u všech ostatních lidí,
přírodních jevů, „stébel trávy“…, všech, kteří jsou zahrnuti do kruhu mé
individuální

a

vzájemné

komunikace.

A

samotná

komunikace

se

uskutečňuje, a sama mravnost se znovu rodí v izolovaných bodech
takového počátku – v každé kapce rosy, v každém momentu bytí.
Objevilo se spojení různých forem kultury, různých spekter
historického bytí, které se postupně přitahují do jednoho kulturního
prostoru (20. století) a sestavují se v něm. Sestavují se však ne
hierarchicky,

schematicky,

ale

současně,

vzájemně,

rovnoprávně

v prostoru (od nejranější kultury po tu nejpozdější, od předkulturní doby
po tu předpokládanou). Různá smyslová, a tedy i mravní spektra (antiky,
středověku, novověku, západu, východu) se objevila ve vědomí současného
člověka (Evropana, Asiata, Afričana) současně a společně jedno s druhým
vstoupila do složité dialogické vazby. Historické události smíchaly a
sblížily různé časové vrstvy. Významy různých kultur jsou chápány (a
reálně existují) ve 20. století už ne jako vyšší a nižší, ale každá kultura po
právu aspiruje na univerzálnost, jedinečnost a vrcholovost, ačkoli v našem
současném vědomí mají smysl pouze ve vztahu jeden ke druhému, ve
svém spojení a ve sporu. „Ale právě v takové současné vazbě (na hranici,
jak by řekl Bachtin) se významy uskutečňují jako fenomén kultury, jako
nevyčerpatelné prameny svého kulturního smyslu, znovu se rodícího a
transformujícího pouze jako odpověď na otázky a pochyby ostatních, tolik
obecných významů kultury, ostatních aktualizací nekonečně možného
bytí.“ 27 Jedinec 20. století existuje, uvědomuje si a myslí v mezidobí
27

Но именно в таком одновременном сопряжении (на грани - как сказал бы М.М.
Бахтин) они действительно осуществляются как феномен культуры, как
неисчерпаемые источники своего культурного смысла, заново порождаемого и
трансформируемого только в ответ на вопросы и сомнения других, столь же
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mnohých kultur. Myslí v neuchopitelné hranici, která je mimokulturní. Ale
takové myšlení na hranici je filozofická idealizace vlastního rozumu. V této
současné i reverzní komunikaci kultur, pronikající nyní do všedního
způsobu života, se odkrývá a osvobozuje od prvotního nihilismu a směřuje
k bodu převrácení chaosu v kosmos. Ve 20. století se toto převrácení děje
v samém středu kulturního života, v rozumu kulturního jedince. Tento
přechod se může uskutečnit pouze díky rozumu, ale ne v instinktech nebo
holých emocích. V peripetiích současnosti se univerzální vymezení
mravnosti (komunikace na hranici různých mravních tragédií, kolize jejich
přechodu) stává tím neopakovatelným smyslem mravnosti 20. století.
Smysl
v komunikaci

současné
lyrických

mravní

peripetie,

obrazů,

je

„první

který

se

počínání“

uskutečňuje
známých

a

univerzálních mravních forem v bodě, kde ještě nejsou (chaos), v bodě
jejich pouze možného bytí. Ale to znamená odpovědnost a svobodu jejich
počátku; odpovědnost a svobodu věčného bytí (mého bytí) v těchto
mravních formách a odpovědnost a svobodu lidského bytí na počátku
těchto forem mravnosti, v „dírách“ jejich nebytí.
Takto V. Bibler vymezuje své myšlenky. Na druhou stranu ale vidí,
že ve vědomí současného člověka na konci 20. století se tato kolize zapojila
jinak, než v naznačeném ideálním schématu.
Blízkost nihilistické propasti a historické události osvobozují viníky
od veškeré individuální odpovědnosti za jejich činy. To je zjednodušeně
dovoleno v pokusech zachytit jeden ze starých předkulturních nebo v
morálce

degenerovaných

smyslů.

Dojemné

retrospekce

současného

unaveného vědomí nemají nic společného s počátky mravnosti, ale ani s
historicky zakořeněnými normami morálky. V každém případě se osobní
odpovědnost přesouvá na „svědomí“ nějakého anonymního společenství
(patriarchálního,

posvátného

nebo

nastávajícího).

Všechny

dozrálé,

nepřirozené projevy morálky, ulehčující a únavné, se ukazují riskantně

всеобщих смыслов культуры, других актуализаций бесконечно-возможного бытия.
Vladimír Bibler, На гранях логики културы s. 284
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nemorální

a

zbavují

jedince

veškeré

schopnosti

ke

svobodnému,

odpovědnému morálnímu činu.
Všechny tyto elementární části všední komunikace vytvořené během
17. – 19. století, ostře oddělené od svých výchozích morálních základů,
dostávají specifický význam a smysl. Stávají se nedílnou součástí
normálního lidského soužití, soužití člověka s člověkem. V tomto utváření
hraje významnou roli formální rovnost, skutečná rovnost lidí. Na konci
20. století a počátku 21. století jsou to pravidla vzdělanosti, mající
především smysl povinné osobní distance, zředěného prostoru „mezi
lidmi“, který je nutný v divokém stísněném současném životě. Smysl
tohoto prostoru, ve kterém je možné odděleně zahlédnout v okamžitém
sousedovi ve vagóně, v bytě, zaměstnání, ve frontě ne pouze „souseda“, ale
jiného, samostatného jedince, kterému musím ustupovat (pouze tehdy
mohu vidět sám sebe), kterému musím uvolňovat místo, ne do něj vrážet,
kterému nesmím říkat ostrá slova, neurážet jej či omezovat. A při tom
musím být věrný svému slovu, držet se vnitřního kodexu cti. Raději
způsobit nepříjemnost sobě, než dělat problém druhému. Všechna tato
shrnutí historické, stavovské a obecně lidské zkušenosti se dnes nacházejí
v podvědomí, osvobozují se od patriarchálních kořenů a zakletí. Čím více
jsou

tyto

normy

všední

komunikace

dobře

vychovaného

člověka

automatické, jednoduché, mimomravní, „fyziologické“, čím méně se
vynucují ve specifickém morálním zdůvodnění, tím více jsou pevnější a
současnější. Čím méně je v nich rétoriky a vykřičníků, tím významnější
roli hrají jako výchozí atomární podmínky lidského bytí.
Pravidla slušného chování jsou často (zde původ těchto pravidel)
tenoučkou vrchní blánou, ostře oddělující osudové okamžiky života. Pouta
vzdělání a civilizace se mohou bezbolestně vplétat v libovolné sociální
vazby, dokonce i bez lidské příčiny. Mohou se lehce a tiše plížit strašnou
současnou hanebností. Mikročástice dobrého vychování se snadno
dostávají

do

žulových

bloků

fašistického

řádu

a

stalinského

koncentračního tábora. Takové proniknutí hanebností je ulehčeno tím, že
„pravidla slušného chování“ mají obyčejně své letokruhy, uvnitř kterých
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jsou tato pravidla aktivní, ale vně jakoby neexistovala. Pravidla jsou činná
beze slov mezi lidmi „svého kruhu“, svého rodu, své třídy, své rasy. Ale
stejná pravidla mizí ve vztahu k cizincům, nepřátelům, nelidem. Přičemž
obyčejně se kruhy od středu stávají volnějšími, až postupně mizí. A čím
jsou pravidla „důstojné komunikace“ udržovanější, tím více jsou vázána k
výchozím

morálním

(patriarchálním,

obecním,

rasovým,

sociálním,

ideologickým) zaklínadlům. Čím pevnější je moc letokruhů, tím lehčeji lze
doložit selhání od elementární vzdělanosti v jednotlivých situacích (ve
válce, jako ve válce), za hranicí svého kruhu (cizinci = nelidé). A obráceně,
čím jsou kruhy formálnější, tím jsou především ve 20. století hlubší,
základnější, univerzální. Formálnost norem individuální vzdělanosti je
obrácenou stranou jejich zakořeněnosti ve svobodné a nutné komunikaci
jednotlivých, plně za sebe odpovědných jedinců, vždy a v jakýchkoli
podmínkách, navzájem záhadných, neznámých, nekonečných lidských
světů. Není člověka nade mnou, není člověka pode mnou. V životě
současného

inteligenta

se

elementární

části

vzdělanosti

obracejí

k počátkům a znovu a znovu formulují historicky osobní důstojnost a
hodnotu. To je jádro, mimo které není možná svobodná mravní volba, to je
tragédie a štěstí vnitřního tajemství svobody.

Mravnost v ruském životě

Výše formulované myšlenky V. Biblera můžeme chápat jako
univerzální pomůcku pro chápání mravnosti jakékoli národnosti. Ale
V. Bibler

se

v

textu

Нравственность.

Куљтура.

Современность.

(Morálka. Kultura. Současnost.) dále zabývá mravností v ruském životě.
Přiblížím zde i tyto myšlenky, protože ruská kultura dlouho ovlivňovala i
kulturu naši a Biblerův výklad je použitelný i pro české prostředí.
V Bibler vidí dvojí neštěstí ruské mravnosti v ideologizaci vědomí a
moralizování.
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Ideologizace

Když se mravnost mění pod vlivem ideologie nebo jí slouží, je to
hrozná a těžce napravitelná chyba. Co je to ideologie, jak ji V. Bibler vidí?
Ve vědomí mnoha lidí žijících ve stálém sociálním prostředí existuje
obecné rozptýlené množství rozumových a emocionálních předsudků. To je
fenomén masového vědomí. Pokud cíleně zasadíme do tohoto masového
vědomí nějakou mocnou integrující myšlenku (raději jednodušší), nastane
krystalizace tohoto rozptýleného množství. Vzniká ideologie, která je
probuzeným, pevným systémem stereotypů, vytvořeným tak, aby za prvé
ukázal

jakýsi

oddělený

skupinový

zájem

jako

univerzální

příkaz

samotného bytí (přírody, historie, Boha…), za druhé aby sloužil jako zbraň
ponížení a zničení nepřátelské (lživé, nebezpečné, ničemné, odsouzené)
ideologie. Je žádoucí zničit tuto nepřátelskou ideologii společně s jejími
nositeli. Ideologie se může oddělovat od vědomí a vystupovat ve formě
jazykové, demagogické, rozumové struktury se silou masové sugesce. Ve
vhodných podmínkách ideologie prostupuje veškerou sféru motivů, emocí,
proniká do vědomí a formuje vlastní megainstinkt. Tento ideologický
instinkt diktuje činnosti, vnucuje předpojaté vztahy k životu, lidem, jejich
myšlenkám, dílům kultury.
Ideologii V. Bibler charakterizuje ve čtyřech bodech, ale to není
předmětem této práce. Mechanizmus ideologizace je soběstačný a je v
rozporu s vlastním počátkem teorie nebo filozofie, sociálním vymezením
nebo religiózní intuicí. Ideologie se stává všemocnou a pohlcuje všechny
definice bytí a myšlení v těch společenských strukturách, ve kterých je
nejméně vyvinutá sociální a filozofická různorodost, kde je v jedněch
rukou ekonomická, politická a, ideová moc.
V. Bibler tvrdí, že první pohroma ruské mravnosti je založena
v ideologizaci ruského sociálního i duchovního světa.
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Moralizování

V 80. - 90. letech 20. století roste nový fenomén jako reakce a
vysvobození od hrůz ideologie zevnitř našeho vědomí (a je dobře, že
zevnitř). Je to postupné, neohraničené, nezakořeněné uvolnění mravních
zvratů. Peripetií, které se začínajících formovat, ale které postupně
ochabují a transformují se do jednoznačných, ne v mém vědomí
narozených, nahodilých, křečovitých, převzatých morálních předpisů.
Takové ukvapené moralizování mravních peripetií je nebezpečné.
Na pozadí specifického ideologického obžerství morální normy rychle
získávají v Rusku kvaziideologický charakter a osvobozují jedince od
veškerého stínu osobní odpovědnosti.
V seskupení a setkání historicky různých morálních hodnot
v jednom kulturním prostoru, což je, jak jsem zmínila výše, typické pro
20. století, jedinec lehce inklinuje k cizím (v jiných dobách vzniklým)
morálním postulátům, aniž by se zbavil vlastních nepřenosných mravních
peripetií. Tyto „cizí“ postuláty přijímáme neohraničeně, plošně. Přijímáme
je jako něco hotového, vnějšího, mimokulturního, a přijímáme je bez
protestů a chladně. Tato norma se přidává k našemu rozumu v ochablém
a zlehčeném stavu, a tím pouze posiluje mimomravnost současného
člověka.
Vzpomeňme, že mravní spektra antiky, středověku, novověku
mohou být dnes živá, ale jen ve vzájemné komunikaci. Jen tehdy jsou
současná.
Proč je moralizování hluboce nemravné?
Štěpí mravní peripetie, nedovolí jim uzavřít se na sebe, na obraz
(regulující

ideu)

jedince,

který

je

schopen

samostatného,

plně

odpovědného, vnitřně svobodného činu, tj. činu historicky a duchovně
determinovaného ke svobodě.
Znesnadňuje cestu k osobně nutným mravním peripetiím (antiky,
středověku, novověku) a k tragickému, v duši jedince probíhajícímu
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soustředění. Vždyť i absolutismus ideologických předpisů a tvrdost
morálního diktátu předpokládají zvenčí předurčenou motivaci mého
jednání.

Moralizování

zplošťuje

do

jistoty

„posledního

slova“

celý,

univerzální objem mravní sebedeterminace. Vylučuje samu ideu mravního
činu, postaveného před otázku historicky předurčeného mého (i obecného)
osudu.
Buduje nepřekonatelnou hradbu mezi mravností a poetikou, překáží
formování esteticky promyšleného neopakovatelného obrazu mravní
peripetie. Ale mimo takovou poetiku (tragédie, chrám, román, lyrika)
mravnost být nemůže.
Znemožňuje

už

samo

o

sobě

těžké

a

mučivé

formování

neopakovatelné mravně poetické peripetie 20. století a možnost nést
osobní odpovědnost za své počínání.
V. Bibler shrnuje mravní problémy v kulturně historickém kontextu
v Rusku ve 20. století. Ruský historický osud je svázán s polohou, existuje
na styku historie Západu a historie Východu. Rusko bylo v epicentru
nejhorších otřesů naší doby (světové války, celosvětové sociální bouře,
zhroucení koloniálních imperií). V tomto epicentru se formovaly výchozí
zdroje nových celosvětových mravně-poetických peripetií. Současně ruské
historické osudy (ve svém vnitřním vektoru) probíhaly marginálně, na
periferii světové historie. Celou dobu se snažily uzavřít se na sebe a
strhnout ze sebe mravní nevyhnutelnost. „Nové mravní peripetie (a i
„historické kruhy“ historických tragédií antiky, středověku a novověku)
byly pro nás obecně významné právě a pouze na hranici našeho bytí“28.
Proto dostávaly smysl ve velmi úzkých, a ještě k tomu čas od času
intelektuálních okrajových vrstvách, a byly poeticky přetvořeny pouze na
stránkách knih a plátnech obrazů. Tyto peripetie vešly do našeho vědomí
přes evropské dění, ale ne skrz dveře vlastního bytí. Masovost,
hromadnost individuálních vědomí (předurčenost k ideologii) je ta největší
28

Новые нравственные перипетии (да и "годовые кольца" исторических трагедий
античности, средних веков, нового времени) были для нас всеобще значимы именно
и только на грани нашего бытия. Vladimír Bibler, На гранях логики культуры s. 301
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vnitřní opozice osobní svobodě. A mezi tím se ve druhé polovině 20. století
epicentrum výrobního, sociálního a duchovního života postupně posunulo
do sféry „tichých revolucí“ (automatizace, vzrůstající sociální význam
individuálně-univerzální

práce

a

individuální-univerzální

informace,

revoluce volného času). A pouze v hlubinách osobního vědomí dozrávají k
univerzálnosti mravně-poetické peripetie kultury 20. století.
Vše, co V. Bibler objasňuje o člověku 20. století, ukazuje, jaký
máme vztah k novým mravním počátkům, jak balancujeme na hranici
kosmu a chaosu mravního života, ale také objasňuje odmítání těchto
počátků a lehkost a svůdnost procesu ideologizace a moralizování. To nás
vede k bezradnosti a do slepých uliček mravnosti. V reálném životě 20.
století současné mravní peripetie znovu a znovu rozdírají naše vědomí. A
dnes jako vždy (možná více než kdy jindy) moje mravnost závisí na mé
svobodné vůli.
V. Bibler krátce a stručně vymezuje ruskou (opravdu pouze
ruskou?) základní mravní chybu, absenci pocitu vlastní důstojnosti.
Pokud jedinec myslí sám sebe a je chápán jako funkce anonymních,
třebaže svatých, blahých a progresivních sociálních sil a zájmů, nemůže
vzniknout základní idea důstojnosti a vymezovat moje jednání. V takovém
prostředí nemůže existovat svoboda být „já“ a nedotknutelná možnost
svobodného činu. Nemohu nikomu dovolit, ve jménu čehokoli, nikdy mě
urazit, křičet na mě, ponižovat mě, cenzurovat mé názory, znemožňovat
jejich rozšiřování, a hlavně narušit absolutní suverénnost mého „já“, tajné
jádro vlastní mravní identity. A hlavně tohle vše nemohu dovolit sám sobě.
„ Nenič mi mé kruhy“ proklínal Archimédes římského legionáře,
V. Bibler to transformuje do věty „Nenič moje ‚já‛.“
Ovšem

vědomí

vlastní

důstojnosti,

ne

ještě

mravnosti,

je

podmínkou, bez které není možný žádný, ani ten nejmenší, začátek
mravního jednání, natož bezvýchodnost a peripetie, o kterých V. Bibler
mluví. Je možné, aby se mimo tyto bezvýchodnosti a peripetie vytvořila
a zakořenila počáteční podmínka mravnosti?
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Na stupnici životních hodnot mravního člověka je uchování vlastní
důstojnosti

(není

nesrovnatelně

člověka

významnější

nade
a

mnou,

není

reálnější

člověka

než

pode

ostatní

mnou)

hodnoty,

např. postavení, ve kterém se nacházím z hlediska sociálního, služebního,
materiálního či prestižního. Je dokonce významnější než společenský
užitek, bezpečnost a zachování života (kdo bude mít užitek ze mě, pokud
nebudu).
Ale na naší současné životní stupnici hodnot smysl vlastní
důstojnosti zaujímá jedno z posledních míst. Je to první věc, které se
jedinec lehce vzdává. To je ruská (opravdu ruská?) pohroma. Vždyť tam,
kde je uražena a zničena lidská důstojnost, tam není jedinec schopný žít
na úrovni osobnosti. Žít jako osobnost znamená žít svobodně, mravně.
V místě, kde je uražena a zničena lidská důstojnost, je zničeno nejen
individuální vědomí jednotlivého lidského osudu, ale i celá síť osobních
osudů, naše nedílná sociálně-ideologická realita.
Existuje východisko? V. Bibler uvádí, že je to velmi těžké říct,
protože vše je zamknuté do sebe. Cesta vede přes změnu sociálního
kontextu. Výchozí je jednotlivá vůle jedince (už víme, že ona je vždy
svobodná), Lutherovo „zde stojím, a nemohu jinak“.
Pro začátek je třeba pocítit a pochopit, že ztráta lidské důstojnosti je
neštěstí. Pak bude lehčí s tím něco udělat.
„ Vím, že je to zatím pouze zbožné přání, ale nějaké naděje mít
musíme. Ale bez takového pochopení nám není pomoci ani v duchovním,
ani v hospodářském životě. O posledním nechť nám více řeknou
ekonomové.“29

Знаю, что пока это почти благое пожелание, и все же... какие-то надежды и какието основания надеяться есть. Но вот без такого понимания нам действительно
"ничего не светит". Ни в духовной, ни - даже - в хозяйственной жизни. Впрочем, о
последнем пусть лучше скажут экономисты. Vladimír Bibler, На гранях логики
культуры s. 303
29
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Problém interpretace textů
V práci Самостоянье человека (Duchovní sebevědomí člověka)
ukazuje Bibler konkrétně problém přenosu filozofických myšlenek a jejich
interpretace. Každý člověk čte text po svém. V. Bibler popisuje čtyři
momenty, které průběh interpretace znesnadňují.
Problém interpretace je spojen se sociálními momenty. Obecně
čteme tak, že naše interpretace je spojena s naším viděním světa,
s vlastními argumenty a logikou. Přicházíme tak už k textu s tím, že má
novými slovy autora potvrdit mé názory. Pokud text tyto názory
nepotvrzuje, pak o něm říkáme, že je špatný. Pokud nesouhlasíme
s názory autora, pak je autor nekvalitní.
Při interpretaci často dochází ke štěpení textu na citáty nebo
kousky, které potvrzují nebo popírají nějakou myšlenku, a vytrácí se
chápání díla jako celku. Nechceme vidět kompozici, těsné vazby, rytmus,
poetiku celého textu. Například chrám se skládá z jednotlivých cihel.
Avšak to, co taková stavba vyjadřuje, nemůžeme interpretovat podle těchto
jednotlivých cihel, ale musíme číst a interpretovat z celku. Musíme v textu
nalézt to, co autor chtěl říci. Freud by řekl, že není nutné rozumět tomu,
co řekl autor, ale neznámým silám stojící za textem. V díle M. Bachtina
nalezneme, že nechápeme text jako subjekt ode mne oddělený, ale jako
předmět mého autorského čtení. Je ovšem důležité chápat text jako text
jiného člověka, se kterým je nemožné vstoupit do rozumného vztahu
vzájemného pochopení. Text je pro mě cenný právě pro svoji osobitost,
neopakovatelnost, a ne pro to, čemu se podobá nebo pro co může být
použitelný.
V poslední době vznikl jev, že něco pochopit znamená dovést to ke
střednímu obecnému vědomí, do nějakých stereotypů. Je téměř nemožné
pochopení díla v jeho unikátnosti. Jako příklad může sloužit redukce
uměleckého díla na stereotyp sexuality u Freuda.
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Další problém v interpretaci je ve špatném rozdělení úkolu. My
musíme nejdříve pochopit, co autor říká, a pak jeho text podrobit kritice,
interpretaci. Ztratila se schopnost nesobeckého chápání a osvícené kritiky.
Dobrý žák dokáže vyložit, co autor říká (ze začátku studia, kdy mu jde o
prosté pochopení toho, „jak to je“), ale později, když se stane akademickým
kolegou, už tohoto výkladu není schopen, nedokáže v sobě nalézt žáka. Je
nutné ale rozdělit tyto dvě etapy interpretace, které se v nás perou. Etapu
čistého pochopení a etapu podrobení textu svým vědeckým zájmům.
Osobitost a neštěstí filozofie je právě v tom, že my musíme nejen
myslet, ale i mluvit (ukazovat), jak myslíme. A to znamená vydávat
minimálně dvakrát tolik energie než představitelé jiných oborů. Musíme
demonstrovat to, co nám probíhá v hlavě, když myslíme, ne jen říci, co
myslíme z toho nebo onoho důvodu. To je osobitost filozofické reflexe
(možná dovádějící do krajnosti osobitost reflexe obecně).30

30

V. Bibler Самостоянье человека s. 6
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Vzdělávání a jeho proměny
K našemu tématu Školy dialogu kultur je třeba ještě doplnit
biblerovské chápání vzdělávání.
Od 18. století se ideál vzdělávání a výchovy proměňoval. Bibler si
tyto ideály výstižně pojmenoval. V 18. století byl tímto ideálem „člověk
vychovaný“, v 19. století „člověk osvícený“ a ve 20. století „člověk
vzdělaný“. Bibler přidává svůj ideál, jehož čas nastává, a nazývá ho „člověk
kultury“.
Hlavním tématem je pro Biblera 20. století. Je to pro něj doba, kdy
se kultura stává epicentrem všech intelektuálních, sociálních a výrobních
událostí. Všechny tyto peripetie bytí v kultuře 20. století se soustřeďují
v osobitém všeobecném rozumu, který je obrácený sám na sebe, a tedy
i na výchozí bod nekonečného bytí, jako by byl sám výtvorem kultury.
A tady se dostáváme ke klíčové myšlence V. Biblera. V tomto středu se
podle něj setkávají, a také se vzájemně ovlivňují a začínají ve stejném čase
všechny kultury, a tedy i všechny rozumy minulých i možných budoucích
kultur. Každá kultura má totiž svůj vlastní rozum a svoji vlastní logiku.
Takový pohled a taková zásadní proměna rozumu vyžaduje radikální
restrukturalizaci veškerého vzdělávacího systému a všech jeho cílů. Pokud
v novověku bylo cílem a smyslem školy zformovat člověka vzdělaného, pak
(z pohledu Biblerova 20. století) v předvečer 21. století je smyslem školy
účast na životě „člověka kultury“.

Jak vypadala a vypadá příprava „vzdělaného člověka“ dodnes?

Škola

předává

(nejlépe

efektivně

a

ekonomicky,

ve

velmi

komprimovaném tvaru) danému jedinci ty znalosti, dovednosti a návyky,
které lidstvo nahromadilo k danému roku. Tyto znalosti a v nich
zachycené předměty (fyzika, historie, matematika, biologie, literatura...)
musí být nejprve převedeny do objektů studia, přizpůsobeny školnímu
vnímání a převedeny do formy učebnic, které mohou být představeny
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žákovi v procesu učení, ve zvláštním typu komunikace učitel-žák. Učitel
i žák musí mít schopnost se „naučit nevědomosti“. Bibler tuto nevědomost
přičítá soudobé vědě, kdy jsou vědecké poznatky anonymní a odosobněné.
Žák

si

tyto

poznatky

a

moderní

teorie

musí

osvojit

ve

formě

nejjednodušších základů znalostí a dovedností tak, aby se staly jeho
soukromým vlastnictvím.
Vše, co lidé udělali a vymysleli v minulých stoletích, je předstupněm
k současné úrovni, k současným lidským znalostem a dovednostem. Tyto
minulé výtvory mohou (a musí) být zajímavé pro učení dnešních dětí, musí
být zajímavé heuristicky, aby si žáci lépe osvojili současné znalosti, co
nejkonkrétnější a nejpropracovanější. Pokud zvládnu výsledek a cestu
k němu, je to základ přítomnosti a předmět moderního sebeuspokojení a
pýchy.
Ve školním vzdělání jsou školní předměty rozloženy jako mozaika,
encyklopedicky, to znamená rozděleně jeden od druhého, v plné izolaci bez
přechodů a mostů mezi nimi, tak jak to odpovídá struktuře vědy a praxe
v novověku. Ve škole jsou pak, jak jinak, rozděleny vyučovací hodiny
i pedagogové. Máme učitele matematiky, fyziky, dějepisu... To znamená,
že i psychologicky (i fyziologicky) mají žáci oddělené útržky znalostí a
dovedností

individuálních

předmětů

matematiky,

fyziky,

dějepisu...

Samozřejmě, že dobrý učitel umí dělat mezi těmito útržky přechody a
spojení, ale toto spojování nic nemění na encyklopedičnosti veškerého
učebního procesu.
Ve škole „vzdělaného člověka“, jak říká Bibler stále současnému
pojetí, jsou postaveny neproniknutelné prostory mezi tzv. humanitními
vědami, které jediné se údajně vztahují pouze na oblast kultury, a mezi
přírodními vědami, které do kultury nepatří, a i ti nejlepší učitelé je
s kulturou pojí jen nepřímo.
V humanitních vědách i tak dochází k násilné komunikaci s výtvory
kultury (poezie, romány, obrazy, historické dokumenty, atd.), těžkopádně
se aktualizuje komunikace autor - čtenář - autor. V oborech přírodních
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věd a matematiky je komunikace s autorskými díly téměř zcela záměrně
vyloučena

(stačí

nahlédnout

do

učebnice),

s

výjimkou

některých

exotických výjimek, které však slouží pro simulování zájmu. Ačkoliv se
v humanitních

vědách

taková

komunikace

nuceně

stává

smyslem

učebního procesu, tento kulturní smysl musí cíleně vést k vzdělávací
hodnotě: k duchovnímu, sociologickému, psychologickému, morálnímu,
atd. vysvětlení (tedy k nějaké informaci) fenoménů umění nebo filozofie.
Podle realizované myšlenky vzdělávání je nezbytné vést tyto humanitní
obory v jedné posloupné řadě vzdělávání (výše a výše, lépe a lépe!). Je to
nezbytné, ale nefunguje to tak!
Myšlení vzdělaného člověka obsahuje útržky teorie a praxe. Jsou to
oddělené, izolované skutečnosti. Tyto útržky jsou však sociálně nezbytné a
fungují v různých modelech např. „praxe - kritérium pravdy“ nebo „ne
slovo, ale práce“. Tyto informace ve formě útržků jsou vytvořeny pod
přísnou sociální kontrolou, v režimu „ovládání – podřízenost“.
Pokud

jde

o

přechod

od

„sebezaměřené

činnosti“

k činnosti

„z člověka na předmět“, je školní vzdělání takzvanou přípravou pro život
nebo pro budoucí povolání. Běžné školy tak svým žákům připravují
univerzální, mozaikovité znalosti a znalosti, které se týkají úzce odborných
zaměření. Nicméně samostatná část mozaiky je prakticky rozdělena na
téměř nepropustné části. Je to praxe, která je ospravedlňována výroky
typu „Takový je život!“ „Teorie je suchá, ale zelený je strom života.“
Dále můžeme vidět praxi v Marxově filozofickém smyslu, smysl pro
„cílevědomou činnost“ ve všech jejích projevech. To je úzce gnoseologický
význam praxe ve schematismu experimentu „změnit předmět, abychom
pochopili, jaký je před a po změně“ (na rozdíl od obvyklého schématu
„poznat předmět, abychom ho mohli změnit a používat“). To jsou
ilustrativní experimenty v hodinách fyziky nebo chemie. Všechny tyto typy
„praxe“, smíchány v jedno, mohou být vykládány a prováděny na
středních školách jen v souladu se samostatným vzděláváním, aby jemně
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rámovaly reálnou, vzdělávací, školní práci a byly jí postaveny do
protikladu.
Jakýkoli pokus zavést do učení a vzdělávání rovnost, spolupráci a
oboustrannou aktivitu učitele i žáka ztroskotává, protože tak celý proces
formování „vzdělaného člověka“ činí bezvýznamným. Samotná podstata
novověké školy vyžaduje poměrně radikální vertikální pohled.
V novověké škole je učitel prostředníkem všeobecných znalostí a
dovedností, který s pomocí učebnice přetlumočí to obecné (nebo spíše to
celkové, průměrné) vědecké dědictví jako modalitu vlastnictví jedinečného
a osobního. Samotná struktura znalostí, dovedností, schopností, které
jsou určeny pro vzdělávání, má přísně odvozovací lineární charakter, který
vylučuje z pochopení předmětu jakýkoli stín, dokonce i stín dialogismu.
Pravda je ve zjednodušeném a zprůměrovaném pohledu a podle definice
novověké vědy vnitřně dialogická. Heuristicky a metodicky je dialog jako
hra na rovnováhu i tady velmi žádoucí, ale nakonec ve výsledku (z obsahu
znalostí), dialog musí být přenesen beze zbytku, bez dalších otevřených
otázek. Samozřejmě že je dobré, když učitel je hodný a demokratický, to
opravdu pomáhá procesu učení, ale na obsah naučeného materiálu a jeho
konkrétnosti všechny tyto nádherné kvality učitele a všechny tyto
potřebné výhody pro spolupráci žádný vliv nemají.
Žákovské poznámky, objevy a pochybení musí být pochopeny ve
školním vzdělávacím programu jako zbytečné a nebezpečné (i když možná
okouzlující ...) odbočení od podstaty práce a podstaty věcí, a jsou takticky
a s odlehčením odděleny od tohoto pravého poznání, odděleny od
vítězného vzestupu k pravdě a k pravému konkrétnímu, stejně jako bývají
odděleny dětinské spory a slovní diskuse. To je sice docela milé a
psychologicky užitečné, ale s pravdou jako takovou to nemá nic
společného. Kolmice vyvýšená nad dětskou nevědomostí to je pravé
poznání, které by mělo být odstraněno. Poznání je podobné vertikálnímu
vektoru.
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Škola v tomto pojetí odkryla v sobě jedeno velmi významné, i když
v 17.-18. století dosud málo nápadné, rozcestí.

Vzdělávání

neplní

abstraktně-univerzální funkci, ale funkci, která je specifická podle
konkrétního zaměření školy. Škola moderní doby plní dvojí, a stále více
a více protikladný úkol. Za prvé, škola musí předávat vědecké poznatky ne
ve zcela správné vědecké podobě, ale v podobě znalostí a dovedností
potřebných pro kvalifikovaného pracovníka, v jejích vztazích s nástroji
(v nejširším slova smyslu). To znamená ve vztahu s vědou, už převedenou
do technologie a do systému pracovních dovedností, a důležitou k výrobě
i běžnému životu. V době novověké výroby se tato školní úroveň znalostí
časem rozšiřovala a prohlubovala. Pro výrobu a každodenní život byl
vyžadován zkušený pracovník s širokými znalostmi. Ale ve škole
„vzdělaného člověka“ se schematismus tvrdošíjně udržuje a reprodukuje.
Za druhé, škola „vzdělaného člověka“ od samého začátku plnila
i další úkoly, spíše protikladné k tomu prvnímu. Tím hlavním je připravit
studenty pro přijetí na další stupeň vzdělávání, např. vysokou školu. To
znamená, že škola měla být prvním krokem k dalšímu postupu bez toho,
aby se bral ohled na použitelnost. Je zřejmé, že struktura znalostí pro
první i druhý úkol musí být úplně jiná.
Před začátkem 20. století byl tento protiklad skrytý a snadno se
obcházel, například rozdělením na gymnázia a odborné školy nebo jiným
způsobem. Ve 20. století se tyto problémy stávají ještě neslučitelnějšími a
ztrácí stále více smysl sám o sobě.
Proč ztrácejí smysl samy o sobě? Bibler to vysvětluje tak, že na
počátku poměrně krátké éry automatizace a informatiky se zdá, že
obyčejný pracovník, absolvent školy, už nemusí téměř nic znát, vědět a
něčemu rozumět. Všechno obstarají stroje a přístroje. Co by znát měl, je
jen minimum pragmatických vědomostí a pár průměrných znalostí. Bibler
odkazuje na americkou školu 31 , která v 60. a 80. letech byla založena
pouze na minimu polopraktických znalostí. Ale v 90. letech se tato
31

Bibler neupřesňuje jakou školu myslí. Může jít o Johna Deweyho, jehož myšlenky byly
v tehdejším SSSR značně zkresleny.
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pragmatičnost ocitá v pasti, v krizi. Problémem je, že s rozvojem výpočetní
techniky a automatizace se od běžného pracovníka stále více vyžaduje, aby
nebyl u stroje (výrobního nebo u počítače), ale aby byl blízko k celé výrobě.
Jsou na něj kladeny požadavky, aby měnil programy automatických
systémů v jejich samotné podstatě, aby vytvářel sebezaměření své vlastní
činnosti. Ale to není možné. „Škola vzdělaného člověka“ je zaměřena na
žáka, dobře kulturně vzdělaného, neschopného kulturně nevědět.32
Původní charakter univerzit ve 20. století na druhou stranu změnil
orientaci na začátky logického myšlení. Vyšší vzdělání již nemůže být
spokojeno s tím materiálem, který přinášejí normální střední školy.
Univerzita hledá své studenty. A mluví nejen o rozdělení zmíněných dvou
úkolů, ale také o jejich vnitřních svárech. Školní vzdělání ztrácí svoji dvojí
funkci, cesty se rozcházejí. Místo duální jednoty existuje rozervaná
antonymie.
Bibler v textu На гранях логики культуры (Na hranici kulturní
logiky.) vysvětluje, jak kultura v moderní době ovlivňuje celý život. Přitom
tento život se pro školní znalosti nezbytně chápal jako výroba a
ekonomika. Reálný život člověka a taková odvětví kultury jako umění,
filozofie, etika a počátek a transformace vědy však nemohou být vecpány v
Prokrustovo

lože

33

.

Ale

samotné

snahy

vtěsnat

ho

byly

nutné,

nevyhnutelné v samotné stavbě školního vzdělání. Na protest proti tomuto
vtěsnání rostlo umění moderní doby. Ale do školy se humanitárnost
otiskla ve zvláštní formě humanitních znalostí. A Bibler se podivuje v této
souvislosti nad termínem „znalost“ a dodává, že vědomí, zrozené všemi
těmito

vtěsnáními

a

informacemi,

nevyhnutelně

vytvořilo

vědomí

nešťastné. Právě ve formě „nešťastného“ mohlo být vědomí produktivní v
oblasti umění a filozofického myšlení, tragédiích a katarzích kultury této
doby. Přesto škola „vzdělaného člověka“ má tvrdošíjnou tendenci narovnat
32

Vladimír Bibler, На гранях логики културы str. 370
Prokrustes byl v řecké mytologii na samotě žijící člověk, který lákal k sobě kolemjdoucí
poutníky na lože, které jim padne jako ulité. Ve skutečnosti pak položil nebohé důvěřivce
na své proslulé lože, a pokud byli příliš velcí, pak jim přečnívající části odsekl, pokud
příliš malí, natahoval je jako na skřipci. Vše proto, aby poutníkům lože padlo jako ulité.
33
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literaturu nebo historii, a co je nejdůležitější, psychiku člověka od 7 do 17
let (dle struktury školního vzdělání v Rusku) do přímo rostoucí řady.
Život a „příprava pro život“ v rámci aktuálního novověkého kontextu
tedy dle Biblera znamená přísné rozdělení na školu a profesi.

Význam školy v procesu formování „člověka kultury“

Školou „člověka kultury“ Bibler nazývá pochopení, porozumění
a intuici, které soustřeďují vědomí a chování člověka žijícího ve 20. století.
Vědomí moderního člověka je přikloněno k takovému rozumu už v sedmi
letech. Další část je na učiteli, škole, na cílených formách dialogu kultur,
dialogu logik. Ale ještě více na tom, z čeho se skládá život.
Škola „člověka kultury“ v souladu se samým bytím v kultuře vytváří
proces učení jako moderní, ve stejnou dobu vedený dialog různých forem
kultury,

různých

středověkého

a

kulturních
novověkého,

rozumů

-

novověkého

antického
a

a středověkého,

moderního,

západního

a východního.
Ve škole „člověka kultury“ je každá forma kultury prezentována
v dialogu s jinými kulturami a je očekávána její nekonečná schopnost
spirálovitého rozvoje, její prohlubování „v sobě“, objevování a vytváření
nových a nových, ale pouze pro tuto kulturu charakteristických, významů
a smyslů. Proto Bibler předpokládá, že celý soubor znalostí, dovedností,
návyků, celé spektrum pochopení vlastní dané kultuře složitě komunikuje
s řadou pochopení souvisejících s „následující kulturou“ (otázky odpovědi - otázky). A tento veškerý dialog kultur, celá řada otázek a
odpovědí a otázek, se koná v dnešní problémové době 20. století (z
pohledu Biblera v předvečer 21. století). Tento dialog probíhá ve vědomí a
myšlení mladého člověka naší doby už od 7 let, jak je řečeno výše, a
uskutečňuje se uprostřed současné nevědomosti, přesněji z pohledu
učitele, na nejvyšších úrovních moderních znalostí a dovedností.
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Taková by měla být škola v souladu s ideou dialogu kultur, a tedy
i v souladu s ideou kultury.

Vztah vzdělávání a kultury

V přesvědčení Školy dialogu kultur, obecně v myšlence kultury
dialogu kultur (jedná se hlavně o kultury myšlení) je zpochybněn samotný
význam vzdělání v jeho současné pokleslé podobě. Vzdělání nevidí Bibler
jako

specifický

systém

přetransformování

všeobecných

znalostí

a

dovedností do hlavy a rukou žáka v nejkompaktnější, zhutněné podobě.
Ale do jaké míry je pak možné mluvit o vzdělávání v procesu formování
lidské kultury? To je pro Biblera velmi důležitá otázka.
Žák ve škole kultury nemusí pochopit dovednosti, znalosti, otázky,
odpovědi vzaté např. antice a vhodným způsobem uložené v moderních
znalostech a dovednostech. Musí se naučit antiku jako něco trvalého. Žák
by měl své vlastní nevědění a nepochopení, překvapení, které prožil do
věku 10 let v antických třídách, pochopit a používat dále ve vyšších
ročnících jako něco stálého, věčného, jako hlas vlastního dětství (mládí ...
jinošství ...). Ve škole dialogu kultur se předpokládá, že dotazy žáků, jejich
pochybnosti, odpovědi na otázky Sokratovy nebo Pythagorovy, se nesmí
odstřihávat a očišťovat od celostních znalostí, ale musí se prohloubit a
zakořenit a kulturně se upevňovat jako osobní individuální účast na
antické nebo středověké kultuře. Totéž platí pro dovednosti a metody
řešení problémů (a samotné formy jejich zadávání) ve smyslu antiky,
středověku nebo moderní doby. Řešení problémů týkajících se například
složených čísel (jejich sčítání a odčítání, násobení) se také musí upevňovat
a prohlubovat a tvrdošíjně stavět do protikladu moderním algebraickým
metodám ve všech třídách.
V myšlenkách tvorby „člověka kulturního“ mizí především učebnice
jako mediátor mezi poznáním lidstva a nepoznáním žáka a jako hlavní
prostředník mezi studentem a učitelem. V myšlence dialogu kultur se
uskutečňuje

styk

žáka

(posluchače,
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diváka,

čtenáře,

spoluautora)

s produktem jiné kultury, a také s autorem tohoto díla. Je to úplně jiná
sféra a jiný typ komunikace. V tomto ohledu posloupný vztah autor učitel – čtenář - student musí být zcela a úplně vyloučen. Všechny
produkty umění, teorie, filozofie, etiky, náboženství nepoučují, neučí,
nepředepisují (v tom případě by zmizely z oblasti kultury), ale vkládají do
nás speciální, unikátní, nikdy a nikde předtím neexistující svět, ve kterém
začínáme žít a se kterým začneme komunikovat. Pokud se v této
komunikaci budeme něco „učit“ a něco „sledovat“, je to naše volba a
rozhodnutí.
Pokud promítneme tuto myšlenku do školy, velmi různě postaví
a vyřeší vztahy školy a profese, „přípravu pro život“ a samotného
dospělého života. Škola v kontextu kultury se musí nejprve chápat ne jako
„příprava pro život“, ale jako zvláštní období života samotného. Období
stejně významné a stejně věčné jako všechny předcházející i následující
období života.
Škola 21. století, která se podílí na tvorbě „člověka kultury“, ostře
zdůrazňuje jeden obecný problém školního vzdělání. Škola připravuje pro
budoucnost člověka učící ho se, přesněji řečeno, člověka, který učí sám
sebe. Takový člověk se může i ve velmi pokročilém věku divit, ohromovat,
postupovat (ve spirále) sám vést do situace neznalosti, realizovat a rozvíjet
svoji schopnost učit se a rekvalifikovat se. V případě, že škola je nastavena
správně, bude to v dospělosti forma učícího se člověka, která bude ještě
více zakořeňovat a objevovat další a další své zdroje. Vztah škola - profese
v této souvislosti má zvláštní poslání.
Profesionál, odborník v procesu opravdových moderních poznatků a
práce, v kontextu informační revoluce, automatizace a výpočetní techniky
dramaticky mění všechna svá východiska.
Za prvé je stále méně nucen být přímo zapojen do výroby, má
postavení, které je rovné výrobě. Jeho hlavní lidská role je ve stálé změně
samotného charakteru a směřování výroby jako celku, tedy ve stálém
přeučování, rekvalifikaci, přehodnocení celých výrobních teoretických
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a praktických základů, ve stálém samostatném směřování praxe. To
znamená, že jeden z hlavních rysů moderního profesionála zakotvený
v kultuře se zbrzďuje na počátku činnosti, v momentě této činnosti.
„Člověk učící sám sebe“ je v kontextu kultury ta hlavní základní profese
dospělého člověka.
Za druhé se ve století, ve kterém se kultura stále více posouvá do
epicentra celého lidského života, v podmínkách počítačové revoluce rychle
a radikálně mění charakter lidských styků. A to i v oblasti přímé výroby.
Tyto styky mají univerzální a individuální charakter. Místo velkých
kolektivů společně pracujících (závod, továrna ...) je silovým polem lidské
komunikace a lidských styků domácí samota za počítačem, za informačně
organizačním pultem. Právě zde probíhá výměna myšlenek a aktivit
s lidmi prostorově vzdálenými.
Komunikace probíhá napříč kontinenty, ale zároveň v Biblerovském
pohledu v průběhu staletí, na hranici kultur, v přijetí univerzální práce.
Bibler tuto komunikaci vyjádřil ve schématu „N (co udělalo a pochopilo
celé lidstvo) + 1 (to, co jsem pochopil, vynalezl pouze já jako
individuum)“34.
Toto schéma komunikace, nebo můžeme říci práce (na počátku
strojní nebo automatické výroby) se téměř zcela shoduje s významem
školy. Tak jak je Bibler popisuje, shoduje se s komunikací učení skrz
produkty jiné kultury, přesněji v těchto produktech. A znovu přicházíme
k tomu, že se tu nejedná o klasickou vertikální komunikaci učitel - žák,
ale o něco úplně jiného. To znamená, že se transformuje smysl dospělé
činnosti a komunikace a zcela jinak se chápe význam školy jako přípravy
pro život. Všechno dostává jiné parametry a rozměr. Život ve škole „na
prahu života“ se stále více stává jednou z univerzálních definic vlastního
života.

34

N (то, что сделало и поняло все человечество) + 1(то, что понял, изобрел только и
исключительно Я - этот индивид) Vladimír Bibler, На гранях логики культуры str. 373
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Do jaké míry je možné, i přes výše uvedené, mluvit o vzdělání ve
vztahu k moderní (či spíše nadcházející) škole? Bibler si i přesto myslí, že
je to stále možné a dokonce nutné. Uvádí k tomu následující důvody.
Proces mentálního vývoje od 7 do 17-18 let je procesem růstu
a psychologicky se vždy bude nevyhnutelně chápat jako doba „přípravy
pro život“", jako proces formování jedince. Všechny nejjemnější nuance
dialogu kultur, mezigenerační a mezikulturní výuka se budou nutně
promítat do sledu tříd, věku, znalostí, nevědomostí, dovedností atd., do
jakési kumulace a vytržení, tedy do procesu vzdělávání.
Moderní škola, moderní myšlení a moderní život existují reálně a
problematicky na hranici mezi ideou znalostní vědy a ideou kultury. A
skutečný proces moderního vzdělávání je druhem promítání dominanty
„člověka vzdělaného“ do sféry „člověka kulturního“ a naopak dominanty
„člověka kulturního“ do sféry „člověka vzdělaného“. Toto vzájemné
promítání proniká i do vědeckých teorií 20. století i do výrobních aktivit a
sociálního napětí. Výuka ve škole na konci století, to je stálý dialog,
především

novověké

a

moderní

dominanty,

dominanty

kulturní

a

vzdělávací. Vztah „škola - povolání“ nebo „škola – vysoká škola“ je prolnut
toutéž dichotomií. A tak jsou vlastně novověké třídy (7. a 8. třída) zcela
postaveny na průměru vědecké dominanty a tato dominanta vyžaduje
opravu všech nahromaděných znalostí a dovedností na dráze vzestupné
linie,

protože

tyto

třídy

jsou

v

moderní

škole

psychologicky

nejvýznamnější. To je neodolatelné pokušení vzdělávání (linie vzestupu).
Při vytváření „člověka kultury“ je třeba ho mít neustále na mysli,
reflektovat ho a překonávat. Dá se říci, že „člověk vzdělaný“ je dnes
hlavním komunikačním partnerem „člověka kultury“.
V celé kultuře současnosti existují (jako v každé historické kultuře)
specifické „subkultury“, vnitřní komplexní vzdělávání, způsoby života.
Jednou z těchto subkultur je školní kultura (kultura vzdělávání). Tato
kultura má minimálně od antiky svoji vlastní tradici, svou vnitřní
transformaci a přehodnocování. Do školní kultury v celé své vnitřní
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transformaci a dialogu patří zvláštní a samostatné období života s dosti
pevnou formou organizace, velkými rozdíly a zaměřením. V moderní škole
„škole vzdělání“ je to konkrétně systém tříd a vyučovacích hodin,
prázdnin, hierarchie učitel - žák, a hlavně hranice mezi školou a ostatním
opravdovým životem. Moderní škola tak nese jako velkou zátěž tuto ideu
školy jako takové.
Bibler touží po tom, aby se v prvních třídách „hra na školu“ změnila
ve skutečnou hru, která převede předškolní hru na speciální typ aktivit,
které budou speciálně zpracovávat a pracovat se schématem vědomí myšlení – vědomí. Zachování a upevnění školní kultury (a kultury
školního vzdělávání) je velmi důležité nejen ve škole, ale v celé dnešní
kultuře, v jejích vnitřních životních radostech a dialogu. Bibler je
rezolutně

proti

změně

školy

na,

jak

říká,

„amatérské

tajemno“

a „napodobeniny spontánní kreativity“. Umění, věda i filozofie školu
potřebují, v pravém i technickém smyslu slova. „Škola kultury“ (škola
„člověka kultury“) by se více než ostatní měla stát školou i v tomto smyslu.
Takové disciplinární začátky přináší do procesu vzdělávání především
novověká škola, škola „vzdělaného člověka“. Proto můžeme tvrdit, že
„škola kultury“ v něčem napodobuje svého hlavního partnera k diskuzi a
oponenta „školu vzdělávání“.
Bibler v textu На гранях логики культуры (Na hranicích kulturní
logiky) naznačuje i další své termíny pro vzdělaní člověka v jednotlivých
kulturách. „Člověku vzdělanému“ tak předcházeli v různých kulturách
„člověk osvícený“ a „člověk vychovaný“. Svoji myšlenku konkretizuje
odkazem na to, že ideu „člověka vzdělaného“ je možné pochopit především
v Hegelově Fenomenologii ducha, ideu „člověka osvíceného“ v Kantově
Kritice soudnosti, ideu “člověka vychovaného“ v Rousseauových knihách a
románech o vzdělávání. Navíc tyto transformace také předpokládají jedna
druhou, a zároveň se vzájemně vylučují. Ale pro samotného Biblera bylo
velkou otázkou, jak toto pochopení realizovat ve školy kultury, ve specifice
vzdělávání, v užším slova smyslu.
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Chtěla bych na tomto místě ještě dodat, že Bibler i ke svým vlastním
termínům a použitým obratům zachovával odstup a kritizoval svoje
schematizování a zjednodušování35.
Formování „člověka kultury“ je pro Biblera nedělitelným procesem,
ve kterém disciplíny přírodních věd a matematika jsou stejně důležité jako
disciplíny

humanitní.

Nemůže

vzniknout

„člověk

kultury“,

pokud

nevstoupil do vnitřního, nedělitelného jádra celostní kultury. Humanitní
vzdělávání

je

také

nyní

chápáno

velmi

úzce

jako

zvýšení

počtu

humanitních oborů, a snížení a oslabení předmětů přírodních věd a
matematiky.
Nedělitelným jádrem celostní kultury myslí Bibler základ existence.
Uvádí příklad, kdy osvojením antické kultury (moderním člověkem v
moderním myšlení) se rozumí především porozumění (a „ponoření“ a
„odcizení“) myšlenky eidosu36, vnitřní formy. Chápání antického člověka
znamená pochopení světa, předmětu, sebe samého, jako přeměny chaosu
na kosmos, na krásu vnitřní formy jako základ existence. Naprosto
stejným principem je konstruována i antická matematika a antická
historie, antické tragédie nebo antická mechanika. Samotná myšlenka
vnitřní formy může být chápána jako nedělitelná identita slov a čísel, a
dále jako hranice makrokosmu a mikrokosmu, světa a člověka. V tomto
neděleném jádru (eidosu, akmé, arché) neexistuje samostatně matematika
a filologie, tyto disciplíny vnitřně předpokládají jedna druhou. Moderní
žák, který si osvojil, řekněme, řeckou tragédii, neporozuměl řecké tragédii,
pokud současně nepochopil Pythagorovu matematiku nebo Euklidovu
geometrii či Hérodotovy Dějiny.
Ve svých textech se často zastavuje a odkazuje na jiné své texty, kde vysvětluje
souvislosti, několikrát se vrací k problému, který znovu formuluje. Mezi dvěma vydáními
téhož textu Мышление как творчество a От наукоучения - к логике культуры stojí
nejen 15 let, ale i dalších více než 100 stran jeho přiložených poznámek. Několikrát jsem
se setkala při vysvětlení s tím, že sám o tom, co píše, prohlašuje, že to není tak přesné,
ale mnohem složitější než právě vyjádřil.
36
Tento bod přináší spor, ve kterém každý filozof dovádí svoji aktualizaci eidosu (střed
bytí, mikro nebo makro kosmu, člověka nebo světa) na hranici unikátního, čistě
individuálního ztělesnění. Probíhá mezi Platónem a Aristotelem, Parmenidem a Zenonem,
Zenonem a Platónem. Tento spor je z každé pozice nekonečný a všechny jeho hlasy
společně tvoří polyfonii antického myšlení.
35
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To samozřejmě platí obdobně pro všechny změny v kultuře
středověku nebo novověku nebo v kultuře východní (například indické),
ale i v kultuře moderní. V. Bibler k tomu říká, že Einstein potřeboval
housle stejně jako Stravinskij matematiku nebo Mandelštam Lamarcka.
Protože kultura je dialogem kultur, existuje v tomto dialogu
(v celistvosti komunikujících kultur) problém řeči, řečových forem a žánrů,
jejich vzájemného vymezování; problémy matematiky nebo fyziky nebo
biologie nejsou o nic menší než problémy poezie nebo historie. Jinými
slovy uvnitř jediné řeči (společného jazyka), která spojuje a rozděluje
matematiku, fyziku a historii různých epoch, neexistuje obecně kulturní
celistvost. V tomto smyslu můžeme říci, že v kultuře je všechno oblast
humanitní. Ne ve smyslu disciplín nebo předmětů, ale ve smyslu
dominanty řečových problémů, a také ve smyslu výchozích definic
mikrokosmu kultury.
Samotná

podstata

informační

revoluce

a

problém

jazyka

(v

zobecněné podobě) se ne náhodou stala univerzálním problémem moderní
vědecké a průmyslové revoluce.
Hlavní oblast kultury, sféra prací (ani produktů, ani nástrojů)
prostupuje všemi aspekty myšlení, a je tedy stejně významná jak pro
umění a filozofii, tak i pro teorii, ačkoli právě v umění a filozofii nachází
své nejúplnější ztělesnění. Ale i matematika a fyzika jsou fenomény
kultury od té doby, co byly zakotveny v dílech. To je zvláště důležité ve
20. století. Ve 20. století byl Galileo významný svými Dialogy, Newton
svými Základy ...
Zúžení chápání kultury jen na čistě humanitní pojetí je nebezpečné
také z hlediska psychologického a pedagogického. Pokud je v lidské mysli
vyvinuta

jedna

skutečně

humanitní

část

a

degenerovala

část

matematického myšlení nebo vidění přírody a celostního vesmíru jako
arzenálu možných nástrojů a možného dělení různých vědních oborů, pak
není toto myšlení způsobilé k tomu naléhavému vnitřnímu dialogismu,
který je charakteristický pro moderní myšlení, jednání a komunikaci. Ale
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pak to znamená, že toto myšlení není humanitní. „Možná, že hlavním
produktivním vnitřním dialogem (definicí) moderního myšlení je dialog
(trialog) filozofického moudrého počátku - matematické přesnosti a
konstruktivity - hyperbolické umělecké fantazie.“37 A toto spojení je zvláště
důležité v moderním umění 20. století.

37

„Может быть, основным продуктивным внутренним диалогом (определением)
современного мышления является диалог (“триалог”) философской разумной
изначалъности, - математической строгости и конструктивности, - гиперболического
художественного воображения.“ Vladimír Bibler, На гранях логики культуры str. 377
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Základní myšlenky Školy dialogu kultur
Škola dialogu kultur má dva prameny. Prvním z nich je biblerovská
koncepce

logiky

dialogu

kultur

a

druhým

konkrétní

pedagogická

zkušenost S. Kurganova a V. Litovského.
V této práci neopomenu zmínit druhý pramen, přestože jejím cílem
je prozkoumat pramen první.
Začnu myšlenkovým postupem Vladimíra Biblera a jeho projektem
školy dialogu kultur. Nejprve budu parafrázovat dvě biblerovské klíčové
otázky.
Z jakých principů musí vycházet současné školní vzdělání a
současná psychologie učení? Podle Vladimíra Biblera musí vycházet
z klíčových zvláštností současného myšlení a nutných forem činnosti.
Rozlišuje tři takové klíčové rysy.
Zvláštnost současného myšlení obracet se k počátkům odhaluje
nutnost přeformulovat své původní představy. Staré znalosti jsou součástí
nových nikoli v procesu hegelovského zrušení 38 , ale ve strukturách
dialogického sloučení starých a nových znalostí, např. doplňováním.
V nejvyšších bodech svého rozvoje je současné myšlení schopné přesně
určit, co nezná a neví a jaké existují metody a možnosti překonání těchto
obtíží. Tak je vlastně spojená moderní věda a základní pojmy původního
dětského pochopení a počátečního údivu.
Zvláštností je, že se v dnešní době v jednom kulturním prostoru
potkávají různé formy kultury, a to od člověka vyžaduje nejednoznačný
výběr, neustálý duchovní souboj, který přináší hluboký myšlenkový
konflikt. Podstata moderního logického myšlení je právě v dialogu mezi
různými kulturními významy existence.

38

Z něm. aufheben má v Hegelově dialektice význam „rušit“, ale zároveň „uchovat“ na
vyšším stupni, „překonávat“.
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Specifickým rysem je, že jednotlivec je pověřen jedním tvůrčím
zadáním, na které se soustředí. Jeho příčinou je moderní technická
revoluce, která změnila počáteční formy práce a myšlení.39
Jaký význam má dialog pro Školu dialogu kultur? Dialog má pro
Vladimíra Biblera ve všech jeho úvahách týkajících se nejen vzdělávání
klíčové postavení, protože dialog není jen heuristickým osvojením
monologických znalostí a dovedností, ale je to vymezení podstaty a
významu získávaných a tvůrčím způsobem vytvořených znalostí. Dialog
má reálně vzdělávací smysl. Je to dialog kultur, které jsou v kontaktu
mezi

sebou

v kontextu

kultury

současné,

řekli

bychom

reálná

simultaneita kultur. Probíhá v centru základních otázek existence,
základních bodů údivu našeho rozumu. Dialog má formu neustálého
rozmluvy ve vědomí žáka i učitele, je základem reálného rozvoje tvůrčího,
humanitního myšlení.40
Základní principy Školy dialogu kultur, jak je formuloval Vladimír
Bibler vychází z toho, že myšlení člověka kultury do procesu vzdělávání
musí být projektováno se zvláštnostmi současného myšlení. Vzdělávání
staví Bibler na dialogu dvou základních sfér učebního procesu: řečové
oblasti a historického sledu základních forem evropské kultury. Pořadí
tříd odpovídá pořadí současného učení a smyslu základních historických
kultur,

které

v evropské

historii

střídaly

jedna

druhou.

Ale

tato

posloupnost je nakonec zrušená (aufheben) přítomností všech tříd a
kultur školy.
Učení v každém učebním cyklu se staví na základě vnitřního
dialogu, který probíhá kolem hlavních bodů údivu, počátečních záhad
existence a myšlení, utvářených už v prvních dvou třídách Školy dialogu
kultur. Učení probíhá nikoli podle učebnice, ale na základě hlavních
reálných textů dané kultury a textů, které vyjadřují myšlení základních
představitelů této kultury. Výsledky práce žáka, jeho komunikace s lidmi
39 Основы программы В.С. Библер, http://www.bibler.ru/shdkom_bi_os.html
5.2.2013
40 Основы программы В.С. Библер, http://www.bibler.ru/shdkom_bi_os.html
5.2.2013

74

jiných kultur (jiného věku) se realizují v každém učebním cyklu také ve
formě autorských žákovských textů, vytvořených na základě vnitřního
dialogu (polyfoničnosti) této kultury a v mezikulturním dialogu41.
První Biblerova zmínka o tom, že přemýšlí o převedení své filozofie
do vzdělávání, je v referátu z roku 197642. Vladimír Bibler nezačíná svůj
program kritikou tehdejšího stavu školství v Rusku, ale začíná rozvíjet dvě
výše zmíněná témata. Kromě toho začíná hledat to, jaký rozum je v této
době potřeba. Jeho cílem nebylo reformovat tehdejší školství, ale snažil se
ukázat, že nový typ rozumu, který se objevuje ve společnosti, přichází i do
školy.

Rozdělní školních tříd
1.-2. třída

Cyklus výuky 1.-2. třídy je projekcí života do zvláštní sféry
vzdělávání tak, jak se reálně oddělila od činnosti člověka, jeho schopností
a jeho zkušeností v novověku, jak tato sféra, ač ve změněné podobě,
existuje dnes ve spojení s vědeckým učením a logikou kultury. Nemá to
nic společného s utopismem a mesiášstvím. Dnešní šestiletý, sedmiletý
člověk není divoch s primitivním myšlením jako od Lévy-Bruhla, ale
člověk, který už v sobě složitě cítí dovednost, jednoduchost a hravou
fantazii.
Všechny děti jsou vnímavé a svým způsobem geniální, všechny
mohou

díky

svému

osobitému

způsobu

myšlení

zaujmout

svou

nezaměnitelnou kulturní pozici. Děti se podle Biblera vyznačují jiným než
novověkým typem myšlení a díky tomu je jejich hlas v obecném dialogu
důležitý.

Основы программы В.С. Библер, http://www.bibler.ru/shdkom_bi_os.html
5.2.2013
42 http://www.bibler.ru/bik_ah_kakoy.html 20.1.2013
41
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V tomto cyklu 1.-2. třídy ještě nejsou zvláštní kultury. Zde se
speciálně fixují momenty na hranici vědomí a myšlení. Žák tu vědomě
pluje na Robinsonův ostrov, do existence v předvečer kultury.
Jsou to třídy moderního dětského vědomí, které je postavené na
pozadí myšlení a dovedení do mezery vědomí a myšlení, do sféry kulturněhistorického zájmu, a do kultury vzdělání a školy jako jednoho z pólů
reálné celistvosti.43
To jsou pro Biblera třídy, ve kterých vznikají základy (obrazně je
Bibler nazývá uzlíky) chápání, v překladu bych je nazvala body údivu. Tyto
body údivu se v budoucnu stanou kořenem dialogů v následujících
třídách.
Na počátku veškeré výuky mají stát především tyto body údivu:
-

tajemství slova,

-

tajemství čísla,

-

tajemství přírodních jevů,

-

tajemství historie,

-

tajemství vědomí a

-

tajemství nářadí a nástrojů.
A mohou vznikat i další, podle situace, která ve třídě během výuky
vznikne.
V. Bibler používá pojem загадки nebo enigmy. Oba pojmy mají
stejný význam, tedy hádanka, záhada, tajemství. Je to pro něj jen jiné
vyjádření začátku jakéhokoli logického myšlení, které orientuje toto
myšlení nějakým směrem, ale nerozhoduje předem o jeho dosažených
výsledcích.

Protože základní загадкa bytí, která je počátkem, v sobě

zahrnuje nekonečnou řadu logických rozhodnutí, použila jsem pro překlad
pojem tajemství. Nikoli tedy hádanka nebo záhada, která má jedno řešení.
V uvedených bodech údivu, které se mají předložit jako lidská
tajemství, se rozvíjí analýza těch problémů, které se jeví jako společné pro
43

В.С. Библер. Часть II. Заметки к программе 1-2 классов школы диалога культур
http://www.culturedialogue.org/drupal/ru/node/1754 27.2.2013
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moderní chápání matematiky, fyziky, biologie a lingvistiky. Zároveň jsou
tyto body údivu jedinečné v dětském tázání. Dětské vědomí se potýká
s otázkami, jak je možná existence čísla, slova, života apod.
V těchto bodech počátečního údivu se soustřeďují rozdílné budoucí
nitky věd o životě, čase, slově, čísle apod. A také s těmito body údivu
pracuje Vladimír Bibler v dalších třídách, kde se stanou hlavním
předmětem následného dialogu mezi různými kulturami, třídami a věky.
V neposlední řadě tento základní proces údivu a učení takových bodů
autor zapracovává do složité a dynamické hry vnější a vnitřní řeči společně
s jejich osobitou syntaxí a sémantikou.
Vladimír

Bibler

zde

navazuje

na

výzkum

vlivu

gramaticky

rozčleněného jazyka na kontinuum vnitřní řeči (na tvůrčí vědomí dítěte) a
zpětné projevy vnitřní řeči na jazykovou strukturu řeči vnější. Tato
problematika

je

v Rusku

tradiční

od

dob

Vygotského.

V pracích

Kurganova, Litovského a Gorjuchonové je zase systematicky zkoumána
transformace vnitřního hlasu ve výsledcích duševní práce žáků v
žákovských textech.

44

Procesem údivu, učení a řeči vnikají podle Biblera v člověku tzv.
„předejdosi“ (vnitřní formy), které jsou nutné pro formování výchozích
pojmů v 1.-2. třídě Školy dialogu kultur. „Předejdos“ je v Biblerově
terminologii hermeneutické předporozumění nebo z pohledu současné
pedagogiky prekoncepty.
Bibler nezapomíná ani na pedagogicko-psychologickou práci, která
by se podle něj měla v prvních ročnících zabývat psychologickou mezerou
mezi postoji dětí mladšího školního věku, jejich zaměřením na hru45 a na
autoritu („jak říkal tatínek“, „jak říkali v televizi“), na odpovědi bez
vlastních mučivých otázek.

44

např.
Курганов
С.
Ребенок
и
взрослый
в
учебном
диалоге.
http://bib.convdocs.org/v23720/ 8.2.2013; С.Ю. Курганов, В.Ф. Литовский. Диалог о
школе диалога культур http://www.culturedialogue.org/drupal/ru/node/2825 8.2.2013
45 Těmito problémy se v projektu Škola dialogu kultur zabývá Berljand např. v И.Е.
Берлянд Игра как феномен сознания http://www.bibler.ru/be_ikfs.html 9.2.2013
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Celý proces tvorby bodů údivu je Školou dialogu kultur vychází z
reálného dialogu dvou kultur myšlení předškoláka a prvňáka. Těmito
kulturami se rozumí předškolákova kultura autority a prvňákova kultura
tvoření vnitřní formy.
Když studujete program Školy dialogu kultur, zjistíte, že 1.-2. třída
je jeden cyklus, rozdělený volným časem letní přestávky. Tady není rozvoj
od první třídy ke druhé, ale jedno celkové učební vytvoření dialogu.
Hlavní náplní těchto tříd jsou body údivu a jejich zpracování. Body
údivu jsou chápány jako uzly ve vědomí současného dítěte, ve kterých
může proběhnout vytvoření základních předmětů školního vzdělávání.
Jsou to centra, ze kterých vyrůstají a znovu se do nich vracejí budoucí
školní disciplíny (matematika, jazyk a literatura, fyzika, biologie aj.), ale ve
formě samostatného dětského údivu.
V těchto bodech dochází k upevňování psychologického i logického
spojení vědomí a myšlení, dochází zde k jejich pozastavení a promýšlení
(Jak je možná existence obyčejných věcí?) Tyto tajemstvím opředené body
v systému „myšlení-vědomí-myšlení“ se stávají začátkem sporu ve všech
následujících třídách.
Pro

vyučování

ve

Škole

dialogu

kultur

existuje

periodické

soustředění, ponoření do hlubin vědomí, rozvinutých forem myšlení, do
bodů tázání. Toto soustředění získává různý logický smysl a charakter
v různých třídách a kulturách. Probíhá tu poznávání v hermeneutickém
kruhu, který umožňuje prohloubení původního chápání.
Experimenty nezapomínají ani na hru a herní činnosti. Věnují se
hlavně hře v jejím školním smyslu a ve smyslu vytvoření kultury. Hra je
zde formou činnosti a komunikace (já – alter ego, já – reálné jiné ty,
interiorizovaná ve vědomí i v dovednost žáka, v jeho fyzickou tělesnou
dynamiku...) Toto herní soustředění dává nutně psychologicky činný
podklad všem vlastním učebním bodům údivu a umožňuje zafixovat a
navždy si uchovat předškolní způsob dětského vědomí a komunikace.
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Jak jsem uvedla, místo tradičních předmětů se tu formují
neobyčejné učební předměty, respektive body údivu. Pokusím se popsat,
co se pod kterým z Biblerem naznačených tajemství ukrývá, a použiji
k tomu teoretiky Školy dialogu kultur.
Tajemství slova
Učitel musí být vnímavý k žákům, a to tak, že je otevřený i
k otázkám, které žák sám nastolí. Slovo je vyjádřením momentu v různých
řečových žánrech. Slovo je současně částí věty v přísném systému
gramatických pravidel, ale zároveň je samostatné, má svou vnitřní jednotu
a nedělitelnost. Výuka probíhá tak, aby si žáci osvojili slovo a samotný
jazyk jako základ vyjádření, informace a řeči a v jeho zpětné vazbě jako
osnově reflexe, a dále i v poetické, obrazné síle a rovině. Patří sem problém
poetické etymologie, spektra možných slovních spojení, ale i možných
časování a skloňování, jazyk používaný i jazyk možný, hra ústní a písemné
řeči. Všechno to a mnohé jiné musí znát a chápat učitel, aby ulovil a
nepustil řečovou „geniálnost“ dítěte. Každé dítě je v počátku mimořádně
nadané a vnímavé a tedy „geniální“ svým vlastním způsobem. Musí být
dány základy, ze kterých mohou a musí být rozvinuty návyky a pravidla
sémantiky, syntaxe a pragmatiky, potřebné pro dohodnuté a hravé
vzájemné chápání v kontextu rodného jazyka. Škola dialogu kultur dává
zvláštní důraz na gramatickou správnost jako na zvláštní formu jazykové
vzdělanosti46.
Tajemství čísla
Toto tajemství v sobě zahrnuje zrození ideje čísla, matematického
vztahu ke světu, ale i k procesům měření, vztahu vzdálenosti, času a
prostoru, součtu diskrétních, jedinečných, nedělitelných věcí, atomů,
monád, a nakonec vztahu (stupňů) teploty, svalové síly apod. Číslo se
podává jako křižovatka minimálně tří forem idealizace (měření, součet a
napětí). Žák musí po celou dobu chápat číslo (matematický objekt a

46

С. Ю. Курганов; Загадки художественного слова
http://www.bibler.ru/shdkhgo_ku_zhs.html 11.4.2013
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matematickou činnost) jako nemožné v reálné existenci. Patří sem i
nekonečnost prostorová i časová. Výuka zahrnuje filozofii nedělitelného
čísla, sestaveného ze součtu hodně „ničeho“ apod. Ale současně žák musí
spojovat

„ideální

předmět

matematiky“,

to

reálně

nemožné

číslo,

s reálnými věcmi tohoto světa, s reálnými činnostmi, fyzickými kroky. Zde
se také mluví o chápání matematické linie a bodu jako hranice
(nezměřitelné) mezi jinými body a částmi, a chápání čísla jako objektu
uzavřeného do sebe (tři ne jako sumu tří předmětů, ale jako nekonečný
základ násobení a stupňů, jako něco nerozdělitelného).
Další

částí

může

být

výuka

výchozího

vzájemného

vztahu

geometrické a aritmetické číselné představy (takový vzájemný vztah je
zapotřebí pochopit, protože je základem veškeré matematické kultury
v antickém světě). Různý pohled na prostorovou i časovou nekonečnost
(Zenonovy aporie), na objekty, které mohou být nekonečně velké a
nekonečně malé nebo třeba totožné, ale také výuka toho, jak je možné
pohlížet na změnu reálného předmětu v matematický objekt. Vše toto a
mnohé další je potenciál učitelské vynalézavosti a bystrosti, který dovoluje
pedagogovi pracujícímu dialogickým způsobem být vnímavý k dětské
matematické geniálnosti, k dětským analogiím moderních matematických
paradoxů.

47

V kontextu

všech

těchto

tajemství

čísla

a

obecně

matematického chápání světa nemusí učitel zapomínat na proces
formování návyků sčítání, měření, jednoduchých matematických pravidel
a činností, řešení úloh apod. Předpokládám, že jestli toto nebude
zapomenuto, „technická" stránka celé koncepce se lehce zkombinuje,
vyvolá u žáků nejen zájem, ale počáteční kladný a pevný vztah ke všem
dnes tolik nemilovaným přírodovědným disciplínám.
Tajemství přírodních jevů
Ve výuce školy dialogu kultur nesmí chybět jednotlivé části přírody
jako je výhonek, tráva, list, strom, vítr, řeka, vlna, hvězda, země, slunce,
ale i celistvost jako půda, vzduch a slunce soustředěné v rostlině, v trávě,
47

Берлянд И.Е. Загадки числа http://www.bibler.ru/be_zch.html 10.4.2013

80

ve stromu... Žák nalézá vztah k nekonečnému vesmíru a Zemi. Setkává se
s předměty přírody a jejich částmi, s počátkem přírody, možnostmi a
pramenem. Žák se tu učí nedělitelnost toho, co se v budoucích třídách
stane základem oddělených cest přírodních věd, tedy např. mechaniky,
fyziky, biologie a chemie, a sleduje počátek těchto rozdělení. Existuje tu
otázka „Co je živé?“ Prožívá se tu nadšení ve formě naivních otázek a
odpovědí, např. Darwina nebo moderní genetiky. Patří sem závislost na
životním prostředí a ekologické otázky, ale i zaměření na nekonečnost a
realizaci v nesčetných pokoleních. Příroda jako obraz člověka a člověk jako
obraz celé přírody. Hra tajemství propojenosti. Kladou se otázky „Co a kdo
dělá svět (předmět přírody) překrásným?“ „Zemědělec? Učitel přírodovědy?
Technik? Přírodní filozof? Básník?“ Nezapomíná se na národní hádanky o
předmětech přírody. Veškeré toto spektrum hádanek je potenciálem
vnímání žákova talentu učitelem.48

Tajemství vědomí „já“
Nechci toto tajemství opomenout, protože má svůj osobitý význam
v celé konstrukci výuky v 1.-2. třídách. V těchto třídách se totiž formuje,
zakořeňuje a stává se zvláštním sám pro sebe žák, tedy ten hlavní
protagonista v celé koncepci výuky Školy dialogu kultur.
Pokud se sedmi, osmiletý člověk nestane zvláštním sám pro sebe,
nebude ho udivovat příroda, slovo či číslo, a hlavně ho nebude udivovat
obraz sebe samého. A už vůbec ne obraz sebe samého jako učícího se,
tedy poznávajícího něco neznámého, nebo nechápajícího, ale přejícího si
pochopit. V tom vidím základ pojetí výuky Školy dialogu kultur.
V tajemství vědomí „já“ se odsunuje základní vědomí dítěte a
výjimečným se stává základní bod práce vědomí, což je existence mého „já“
a okolního světa a lidí. Tady vzniká otázka o možnosti a nemožnosti

48

С.Ю.Курганов Загадки природы http://www.bibler.ru/shdkhgo_ku_zp.html
10.4.2013
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osobní existence mého bytí, mého skutečného „já“. Vzniká naléhavost,
cesta k dominantě myšlení, významu chápání nejen jako procesu výuky.
Patří sem tajemství mého vlastního „já“, které si můžeme představit
jako určitý vývoj včerejšího ještě hloupého „já“ k „já“ velkému, dnešnímu a
dospělému, zítřejšímu „já“. Jde o pochopení, že je to jedna a ta stejná
osoba, která je soustředěna v mé nyní probíhající existenci. Tajemství
vlastního dětského „já“ se soustředí nejsilněji v tajemství vlastní minulosti,
paměti o sobě samém a o svém světě. V. Bibler konstatuje, že jsou nutná
speciální výuková cvičení, která budou rozvíjet pochopení složitosti a
problémů paměti a budou prohlubovat a rozvíjet kulturu paměti. Při
bližším pohledu se vynoří řada problémů, například shoda i rozdílnosti
paměti a vzpomínek, rozdílný status minulých událostí vzpomínajícího a
toho, kdo události prožívá bezprostředně, přitažlivost a odpuzování dvou
pólů paměti, paměti o sobě samém v té události a paměti o tom, na co si
vzpomínám apod. V těchto cvičeních a hádankách je důležitý moment, kdy
žák objevuje, že subjekt paměti je moje jiné „já“, totožné (i netotožné)
s jinými pro mě naléhavými „ty“, které se mohou (nebo to mohu já sám)
dívat na mě a na vše, co proběhlo, mohlo proběhnout a může proběhnout
z jiného úhlu. Bibler charakterizuje existenci momentu soustředění
vzpomínek v paměti (existuje nyní, ne v minulosti) a popisuje paměť jako
nějaké synonymum mého „já“, toho, kdo vzpomíná. Žák si tu postupně
uvědomuje fluktuaci vzpomínajícího „já“, které se pokaždé ukazuje jinak.
Probíhá zde rozvinutí různých forem paměti jako např. rozumových,
emocionálních, dalekých či blízkých. Jak si pamatuji předmět a jaký je
předmět sám o sobě.
Škola dialogu kultur neopomíná také druhou stranu tohoto
tajemství, a to zvláštnost mého já a okolního světa ve statutu fantazie, ve
způsobu možné existence. Zde je také mnoho důležitých a těžkých
hádanek, soužení vědomí ve styku s těžkostmi myšlení.
Zahrnuje to pozornost k projektování mého „já“ a mého světa do
budoucna jako aktuální charakteristiku současného „já“ a definici vědomí
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„já“. „Já“ jsem ten, kdo už existuje v budoucnosti, jejíž smysl zahrnuje
možnou existenci v této budoucí přítomnosti.
Statut

fantazie

je

těsně

svázán

se

statutem

možného

díla,

obrazotvornosti a zobrazení sebe přes pevnost textu, plátna, rytmu apod.
To není chápáno jako psychologický plán, ale jako plán sebereflexe a
poetiky. V rytmu, v barvě, v intonaci apod. „já“ už existuji (existuje „já“) ve
zvláštní „budoucí přítomnosti“ času.
A určitě nesmím zapomenout zmínit ještě jeden moment tohoto
tajemství vědomí „já“, a to je problém vnitřní řeči. Vnitřní řeč viděnou v její
zvláštní syntaxi a sémantice, v jejím kontinuálním smyslu nikoli v součtu
významů, v jejím pochopení, v tajemné opozici a doplnění řeči vnější, ve
vztahu ke gramaticky správnému jazyku a také jako definici toho, kdo
myslí, kdo si je vědom, kdo je reálný subjekt procesů učení a chápání.
Všechny tyto a mnohé jiné pohledy na vědomí „já“ jsou tajemstvími
typu „Kde jsem já?“ „Jsem mozek? Duše? Tělo? Společenské vztahy?
Adresná lidská činnost?“ nebo v hádankách typu „Jaká je existence věcí
ve mě i mimo mě? Odděleně ode mne, když nejsem?“ apod.
Zapadá sem otázka o středu mého života, ve kterém mohu celostně
zamknout a přehodnotit (přerozhodnout) svoji existenci od narození do
smrti. Jsou to dětské analogie budoucích bodů „akmé“ (antika), „zpovědi“
(středověk), „románového odstupu“ (novověk), moderních lyrických center
a filozofických bodů absolutního počátku. Nakonec se všechny tyto
momenty fixují ne v jejich kulturologickém rozboru, ale v počátečních (pro
sedmiletého žáka) nedovednostech a úvahách, otázkách, odpovědích a
dalších otázkách...
Všechna tato tajemství vědomí „já“ se musí prohlubovat, odpovídat
na ně a znovu přeformulovávat ne v psychologických kopiích duše, ale ve
styku s tajemstvími slova, čísla, přírody apod., ve vztahu s hravými centry,
v mnemotechnických, poetických a jiných úlohách.
49

49
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Tajemství historie
Tajemství historie zahrnuje nejen moji osobní paměť, ale paměť o
tom, co bylo přede mnou a beze mě, a vztah k této paměti se vzpomínkami
na to, co se dělo se mnou, co je hranice mého „já“. Toto tajemství obsahuje
pojem následnictví jak genetického, tak i historického, procházení
nezvratných okamžiků a životů a uzavření se do sebe fenoménu kultury
(dílo), čas a věčnost, zájem o genealogii, historie a její památky. Žák
získává náhled na shromážděné znalosti, dovednosti a návyky v toku
historie, zažívá tajemství dvou forem historického chápání „jak to bylo“ a
„jak to mohlo být“50. Seznamuje se s kalendáři, jejich spektrem a tím, jak
se doplňují. 51
Nejdůležitější
k možnostem

a

je

však,

nečekanostem

aby

učitel

dětského

pochopil
myšlení.

a

byl

Všechny

vnímavý
vědecké

poznatky učitele o psychologii, jazyce, historii a jejich formách jsou nutné
k tomu, aby byl připraven na žákovskou „neznalost“ a na možnosti
chápání.
Všechny tyto a ještě další možné a nepojmenované body údivu je
nutné stanovit a formovat v 1.-2. třídách jako výchozí spektra možných
otázek, odpovědí, záhad, řešení apod. Tyto body Biblerův koncept
přiřazuje např. k antickému (eidosu) nebo nějakému jinému kulturnímu
rozumu. Body údivu 1.-2. tříd mají nekonečné možnosti a mohou být
podpořeny (pokud nejsou spíše potlačovány) kulturním polyfonickým
vědomím. V procesu dalšího vzdělávání jsou možné různé linie a varianty
vydělení různých tajemství, a ty se strukturují v různých formách kultury.
Jsou to počátky a už v zárodku i křižovatky budoucích sporů a dialogů,
dalších tříd. Už zde existují a fixují se antické „aporie“, středověké
„enigmy“ či novověká „monstra“, a je tu počáteční spor, tajemství čísla a
slova jako přítomné existence, jakási jednota toho, co je číslo, slovo,
(Шестилетние первоклассники) http://www.bibler.ru/shdkhgo_ku_ya.html
a И.Е.
Берлянд Игра как феномен сознания http://www.bibler.ru/be_ikfs.html vše 27.2.2013
50
Zde se projevuje Biblerovo zjednodušení směrem k učitelské veřejnosti. Jeho pojetí
historie je samozřejmě složitější viz např. Myšlení jako tvorba.
51
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vědomí „já“ a tázání se po této elementární existenci. Je možné tu prožít
jednotu tajemství, otázek a rozluštění, odpovědí a jejich vzájemného
doplnění a stálých přehodnocování „Já vím, co je to slovo, ale nevím, jak je
slovo možné, jak ono opravdu je.“ Jsou důležité všechny momenty tohoto
rozporu, jinak by šlo o složitý negativismus, relativismus. Bibler se snaží
najít cestu mezi „plochými věcmi“ a tímto tázáním, protože si je vědom, že
v jeho koncepci nejde jen o ideál, ale o skutečnou realizaci školy a
vzdělávání s veškerou odpovědností.
V procesu formování a prohlubování bodů údivu projekt usiluje o
zastavení a prohloubení údivu ve vztahu k mezerám mezi výchozími
tajemstvími. Každé z těchto tajemství vyrůstá do zvláštního světa, do
zvláštního obrazu existence a zvláštního obrazu chápání a doplňuje
všechna ostatní tajemství.
Speciálně ve druhé třídě dochází k obratu předmětů, kdy body
údivu počaté v první třídě se zde začínají vylučovat a soupeřit jeden
s druhým, ale zároveň dávají jeden druhému možnost vzniknout.
Například vztah slova a čísla ukazuje jednotu slova a čísla v ideji
jazyka a vztah matematického jazyka a běžné řeči ukazuje strukturu
informace a strukturu předmětnosti v matematice i jazyce. Řeč je něco
jako zvláštní třetí svět, který je ideální uvnitř vědomí, jak se ukazuje
v matematice a v řečových strukturách.
Vztah čísla a přírodních jevů rozkrývá základní odlišnost „ideálního
objektu“ (tvořeného matematickým myšlením) a subjektivně reálných
(uvnitř mého myšlení a mých smyslů) předmětů přírody v jejich
nekonečném obrazu, v projekcích, možnostech.
Vztah slova a vědomí, který prochází přes vztah řeči jako mého bytí
pro mě samotného (skrz naslouchání sobě samému…) a vědomí mého „já“,
které vyvstává v řeči. V řeči jsem dán sám sobě jako někdo jiný, který není
totožný sám se sebou, jako objekt vědomí (alter ego). Ve slově vystupuje
moje

existence

pro

sebe

a

moje

existence

pro

druhého

(základ

komunikace), a vždy vystupují v jednotě. Taková komunikace sama se
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sebou jako s druhými a komunikace s druhými jako sama se sebou je
základem vědomí, reflexe. A formování slova se sebou vždy nese jednotu
paměti a obraznosti. Je to hra vnitřní a vnější řeči, která je také základem
vědomí „já“.
Nakonec je nutné aktualizovat celostní spektrum těchto vzájemných
vztahů a jejich vzájemného vytváření. V takovém spektru každý bod
vyrůstá jako přirozená, všeobecná forma chápání a bytí a spolu s tím
vytváří další centra.
Moderní logická revoluce sbližuje i oddaluje počáteční výrazy fyziky
a matematiky, biologie a teorie informace, matematiky a metalingvistiky a
oddělené kulturní světy. Proto má vliv i na zvláštní logickou kontrolou
sledovaných spojení mezi body údivu. V tomto spojení je zvláště významné
pokračování Bohra a Heisenberga, jejich obecné (nejen fyzikální) myšlenky
o doplňování humanitního a přírodovědně-vědeckého myšlení podle
tzv. Bohrova principu komplementarity.
V. Bibler mluví o tom, že v procesu rozvoje a prohlubování údivu
dochází k překvapení „druhou derivací“ 52 mezi výchozími tajemstvími.
Všechna tato tajemství tvoří svůj zvláštní svět, který zároveň popírá i
předpokládá všechna ostatní tajemství. Dochází k vědomé doplňkovosti,
adicionalitě bodů údivu. Tato doplňkovost se nechová podle klasické
mechaniky,

ale

s určitou

neurčitostí,

která

vychází

z každodenní

nekompatibility myšlení. Bibler upozorňuje na to, že spojování moderních
koncepcí a dětských bodů údivu má smysl jen ve vztahu k základním
fyzikálním pojmům nebo k lingvistice a poetice (např. skupiny ОПОЯЗ53),
ale

ve

vztahu

k extenzivním

pragmatickým

výpočetním

inovacím

posledních dvou desetiletí toto spojení nefunguje. Tato doplňkovost je
základem dalšího učení ve druhé třídě.

52

Odchýlení velikosti změn hodnoty funkce v daném bodě s ohledem na jeho
bezprostřední okolí.
53
Oбщество изучения теории поэтического языка – skupina literárních teoretiků a
historiků, lingvistů a dalších odborníků, které spojovala existence tzv. formální školy
počátku 20. století.
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Bibler říká, že fyzika nebo poetika 60. a 70. let nejde s dětský
údivem dohromady. Proto si myslí, že formování dialogického myšlení ve
Škole dialogu kultur v sobě zahrnuje jednu z možností připravit se k
pokračování vědecko-technické a hlouběji k duchovní přeměně.54
Bibler vytyčuje ve svých článcích další úkoly, které je třeba
propracovat, například promyslet zvláštní typ úloh pro sblížení lingvistiky
a matematiky, biologie a fyziky apod. Tyto úkoly musí být lehce
pochopitelné pro žáky druhých tříd a musí být schopny podpořit body
údivu i prosté učební návyky.
Dále je nutné pro druhou třídu dát důraz na dialektiku „myšlenívědomí“ ve formách přísloví a hádanek (v protikladech vnitřní a vnější
řeči). Jedná se o základ formy shrnutí zkušenosti zdravého rozumu
v přísloví a formy integrace údivu tázajícího se myšlení do tajemství. Je
zapotřebí seznámit žáky s hlavními typy hádanek a ukázat jim poetickou
hloubku přísloví.
Projekt druhé třídy dává speciální význam a smysl různým typům
textů, a to v pohledu různých řečových žánrů a různých typů kultury.
Rozlišuje text pracovní, poetický, řečnický apod. Strukturuje dokument na
citát (poznámka, která drží danou myšlenku…), text (ústní, písemný, typy
textů) a dílo (smysl kompozice, role čtenáře, spojení s různými řečovými
žánry). Je důležité, aby sami žáci pochopili a zformovali myšlenku textu,
vztah formy a obsahu textu, text v kontextu, konspekt textu atd.
Další třídy od 3. do 11. Bibler tvoří v pořadí, které odpovídá pořadí
dialogu historických evropských kultur, přičemž další vzdělávání a
formování člověka kultury se děje ve dvou sférách, ve dvou základních
vrstvách.
První vrstva je sférou rodného jazyka, v jednotě jejího reálného,
možného, poetického a normativního vyjádření. „Žák naší školy v sobě
musí probudit citlivost k řeči a rozvinout řečovou intuici, založenou na
54
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hlubinné mnohomluvnosti současné jazykové kultury.“55 Tuto citlivost se
samozřejmě žák musí naučit sám rozvíjet. Pouze tehdy, když v sobě tuto
citlivost k jazyku probudí, probudí spolu s ní i citlivost k jiným jazykům, a
tedy i jiné kultuře, pak se může rozvinout i citlivost k různým historickým
obdobím a dialogu mezi nimi. Žák musí cítit ve svém rodném jazyce to, že
jazyk není jen nástrojem pragmatického použití, ale že je to určitý druh
živého vroucího magmatu.
S tímto postupem souhlasím, patřím k lidem, kteří tvrdí, že pokud
dítě bude myslet ve svém rodném jazyce, udržovat ho a prohlubovat, bude
tím podporovat neustálou propojenost mezi vnitřní a vnější řečí. Navíc si
myslím, že tak dítě dosáhne asimilace kulturního dialogu jako dialogu
vlastního myšlení a vlastního bytí. Nepatří sem samozřejmě výjimečná,
avšak stále častější výchova v bilingvním prostředí, kterou se některá
školská zařízení snaží navodit uměle, ale pak chybí to původní kulturní
jádro, o kterém projekt Školy dialogu kultur mluví.
Každá kultura bude podle Biblera kulturou pouze tehdy, pokud se
bude neustále formovat z chaosu tvůrčích počátků a bude se chápat a
formovat nejen na hranici kultur, ale i na hranici kultury samotné – viz
výše. Ale to je možné jen prohloubením vlastní řeči, pouze tehdy bude
zachována původní syrovost poezie a řečové kultury.
Proto se po celou dobu deseti nebo jedenácti let vyučování ve Škole
dialogu kultur bude prohlubovat jeden předmět, a to ruský jazyk nebo,
v širším slova smyslu, ruská kultura. Na tomto základě se pak rozvine
dialog vlastní řečové kultury s kulturami Západu a Východu v jejich
historickém vývoji a neustálé vnitřní komunikaci.
V koncepci Školy dialogu kultur se ve třetí třídě oddělí „tajemství
slova“. Tento bod údivu vyroste skrze intenzivní studium současného
ruského

jazyka

v nejvýznamnější

55

přirozenou

rozmluvu

s jinými

„Ученик нашей школы должен разбудить в себе речевую чуткость и развить
речевую интуицию, основанную на глубинном многоречии современной языковой
культуры.“ Основы программы В.С. Библер, http://www.bibler.ru/shdkom_bi_os.html
5.2.2013
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historickými kulturami. Bibler o mluví o tom, že takový posun je možný
proto, že ruská řeč se jako kultura vyvíjí minimálně na základě vnitřního
dialogu rusko-byzantského, rusko-staroslověnského, rusko-tatarského, na
počátku 19. století rusko-francouzského, od druhé čtvrtiny 19. století
rusko-německého a ve 20. století rusko-anglického56. Od středověku byl
přitom ruský jazyk a ruská kultura organickou součástí evropské kultury,
což je zohledněno tak, že počínaje 5. třídou existuje ruská kultura ve škole
v obou těchto formách.
Ruský jazyk je za prvé jako prohlubující se spirála našeho vědomí
k prvkům vesmíru a živé řeči, ve které myslí žák, když vnímá univerzální
dialog kultur. Za druhé je jako jeden z hlasů jednotné evropské polyfonie,
jako účastník jejího dialogu. Vzniká tak v žákovi dvojakost moderního
vědomí, která je velmi důležitá v celém procesu školního dialogu. Tento
dialog se vede díky přijetí vlastní řeči jako mé vlastní univerzálnosti a
současného

vnímání

mé

kultury

jako

zvláštního

hlasu

evropské

univerzálnosti.
Podrobný návrh toho, jak pracovat s rodným jazykem, však
v Biblerově práci chybí, odkazuje se na to, že je připravován. Berljandová
napsala knihu Загадки слова (Tajemství slova), ale na internetových
stránkách není zatím vystavena a tak nám není tento text zatím dostupný.
V projektu Školy dialogu kultur existuje samozřejmě i výuka cizího
jazyka jako odděleného, tradičně postaveného učebního předmětu, ale
s neustálým projektováním do bodů údivu představených už ve formách
rodného

ruského

jazyka.

Snaží

se

o

základní

reálné

rozvinutí

dvojjazyčnosti jako formy reálně logického dialogu, myšlení, s fixací hranic
i zvláštností vnější řeči a řeči vnitřní. Například anglický jazyk obsahuje
kromě běžné řeči, čtení a překladu také vztah ruské a anglické poetiky
slova, gramatických pravidel apod. Dochází k neustálému spojení
s hodinami tajemství slova a slovními hrami. Ale oddělený předmět se
střídá s druhými předměty (skupinami předmětů).
56
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Druhá vrstva obsahuje následující rozčlenění na jednotlivé školní
třídy:
3.- 4. třída

Tyto třídy jsou třídami antické kultury. Je to jediný předmět
vyučování v nich. Antická historie, antická matematika, antické umění,
antická mytologie, antická mechanika... Tento výčet reprezentuje celostní
představu o základních významech antické kultury. V učebním plánu jsou
možné dvě varianty. V těchto třídách může vyučovat buď jeden učitel,
nebo několik učitelů-specialistů. Pokud však vyučuje více učitelů, pak
spolu musí mezioborově spolupracovat. Do tohoto cyklu patří i tělocvik,
který je pro antiku charakteristický (olympijské hry, vojenství), a také
vyučování řemeslu. Což chápu jako výuku toho, jak se co vyrábělo,
stavělo, pěstovalo apod.
Antičnost 3. - 4. třídy musíme ale chápat jako současnou antičnost,
tedy takovou, jaká je aktuální v kultuře 20. století. Aktuální je především
tím, že může ukázat a rozvinout své významy jako odpověď na otázky
dnešní doby. Bibler ukazuje, jak je spor atomistů a pythagorejců aktuální
i dnes, a to v chápání kvantové mechaniky57. Dětský rozum, který ještě
není orientovaný v současné matematice, je schopný přijmout reakci
těchto otázek v jejich počáteční naivitě i počáteční hloubce. Dětské
myšlení je velice blízké helénskému, Bibler uvádí logickou blízkost
Zenonových „dětských“ aporií a základní těžkost kvantového dualismu.
Během výuky antické kultury probíhá neustálý dialog s kulturou
středověku a novověku jako malé předběhnutí vyšším ročníkům. Tento
dialog různých věkových etap, různých forem myšlení a chápání, tato
současnost všech tříd i věků je základním principem Školy dialogu kultur.
Ve všech třídách probíhá dialog mezi různými formami řešení výše
zmíněných bodů údivu, které se začaly rozvíjet v 1.-2. třídě.

57

Bibler se zde dovolává prací německého fyzika, jednoho ze zakladatelů kvantové
mechaniky Wernera Karla Heisenberga
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Antická kultura je schopna se sama rozvíjet, jak ukazuje Bibler, ve
vnitřním dialogu s egyptsko-babylónskou kulturou, ale také v dialogu
mytologického a logického chápání (řecká tragédie, Platonovy dialogy,
antická matematika), dialogu dvou mytologií - mytologií Titánů (síly
chaosu) a mytologií Olympu (síla kosmu).
Základem

antického

chápání

smyslu

existence,

antického

uvědomování sebe sama a komunikace se Biblerovi jeví idea eidosu. Ale
tento obraz neodpovídá pouze emocionálnímu efektu zobrazení, je to
obraz, který dává základ pochopení, obraz, který se snaží ovládnout chaos
a obrátit ho v esteticky významný kosmos. Antické pojímání světa a mého
vnitřního „já“ organicky spojuje body údivu mladších tříd s myšlením,
které je nutné pro další školní vzdělání. „Právě antická kultura reálně a
vědomě uskutečňuje spojení obrazu a pojmu, vytváří obecnou formu
pojmu, která vychází už z psychologie vnitřní řeči.“58 V tom je specifické
místo antických tříd v procesu dalšího školního vzdělání člověka kultury.
Ve studiu antické kultury i všech ostatních kultur, pochopených
v jejich ambivalentnosti a v dialogu, není základem učebního materiálu a
základem tvorby vlastních žákovských textů učebnice. Bibler trvá zásadně
na tom, že výuka musí stát na nejreprezentativnějších autorských textech
dané kultury (v antických třídách na textech Euripida, Sofokla, Pythagora
a Archimeda). Bibler vysvětluje, že právě takové texty a jejich dialogické
párování je klíčem k pochopení reálných předmětů a individuální tvorby.
Všechny zde vylíčené principy se vztahují na všechny třídy a kultury.
5.-6. třída

Tyto třídy jsou třídami kultury středověku. Hlavní význam tu má
středověká kultura a její dialogy se současným myšlením. Jejich počátek
vidí už v 4.-5. století, tedy v pozdním starověku, kdy se nové formy
komunikace a činnosti začaly uzavírat do sebe a měnily se formy antické
58

„Именно античная культура реально и осознанно осуществляет соединение образа
и понятия, то есть образует всеобщую форму понятия, коренящуюся уже в
психологии
внутренней
речи.“
Основы
программы
В.С.
Библер,
http://www.bibler.ru/shdkom_bi_os.html 6.2.2013
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kultury se. V tomto uzavírání vznikal nový sjednocující rozum, který se
nejvíce realizoval ve všeobecném přijetí křesťanství. První hlubinnou
reflexí tohoto porozumění bylo Vyznání svatého Augustina.
V dialogu

s jinými

třídami,

kulturami

a

věky

je

pochopení

středověké kultury postaveno jako jeden předmět. Matematika, řemeslo i
umění středověku se slučují do jediného celku.
Žáci jsou zasvěceni do budování chrámu (architektury, která je
charakteristická pro západní i ruský středověk), do syntézy hlavních forem
práce, duchovního hledání, forem myšlení, specifičností mechaniky i
matematiky charakteristických pro tuto epochu a významných v dnešní
době. Dále také do života kolem chrámu, jeho navštěvování, liturgie
(zastavení na hranici mezi pozemským životem a věčností), odcházení
z chrámu do individuálního pozemského života. To jsou podmínky, v nichž
vznikají středověká díla, která se stávají součástí současné kulturní
polyfonie.
Výuka
propracované

zahrnuje
už

také

specifickou

ve středověké

škole.

formu

problémové

Například

způsoby

úlohy
řešení

aritmetických a slovních úloh typické pro středověk jsou dnes významné
pro důkladné prohloubení dovednosti sčítání, kaligrafie apod. Bibler
odkazuje na práce anglického filozofa, zakladatele středověkého školství,
anglosaského mnicha Alcuina.
Dále má ve středověkých třídách zvláštní význam rozvoj řečové
kultury s důrazem na nejvyšší autoritu Božího slova, původního textu
Bible a jeho nesčetných komentářů. Mezi hlavní texty patří kromě Bible
staroruský hrdinský epos z 12. století Slovo o pluku Igorově. Škola dialogu
kultur počítá s tím, že by se takové texty neměly číst pouze v moderní
transkripci, ale také v původní formě. Vždyť pochopení řečové kultury není
možné bez historických prvků rodného jazyka.
Kultura středověku je prostoupena vírou a je postavena tak, aby
formovala duchovní život člověka. Hodiny středověku se však nesmí
zaměňovat za hodiny religionistiky. Ve vztahu ke středověkému hlasu
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dialogického chápání je nezbytně nutná právě zvláštní aktivita a takt
k náboženskému vyznání.
7.-8. třída

Tyto třídy jsou třídami kultury novověku. Základem vzdělávání
v těchto třídách s ohledem na dialog mezi novověkými třídami a třídami
antiky

a

středověku

jsou

klasické

hodiny

„obyčejného

školního

vyučování“. Liší se ovšem tím, že se vztahují k otázkám odpovídajících
autorských textů, primárních zdrojů 17.-19. století. Tato korelace umožní
další dialog odpovídající myšlení novověku, a to dialog mezi výchozími
body vzniku myšlenek a věcmi a činnostmi vhodnými pro praktické
použití. Tady budou předneseny hlavní diskuse v matematice, biologii a
fyzice, které budou přidané, doplněné a transformované do základních
mravních a poetických peripetií umění (Hamletovo „být nebo nebýt“,
vzájemná nerozlučnost i rozdílnost Dona Quijota a Sancho Panzy,
Faustova tragédie, problém jedince a okolního prostředí, nejdůležitější díla
v umění, architektuře a hudbě) a ve formě základních třídních a
ideologických konfliktů (dokumenty francouzského Národního konventu,
Pařížské komuny atd., historické texty ruské a různých národních
regionů)59.
Speciální význam má v novověkém učebním cyklu současné kultury
kultura renesance, a to minimálně ve třech bodech.
Za prvé jako průřezová forma dialogu s antickou a středověkou
kulturou, forma dialogu, která je uzamčena ve speciální jednotu stálého,
nadčasového dialogu kultur charakterizující novověk v bodě jeho vzniku.
Ale tento bod je věčný, není jen přechodným stádiem novověké kultury.
Renesance je významná pro novověké moderní (20. století) myšlení.
Má význam jako začátek a princip samostatného výtvarného umění jako
protiváha středověkému Božímu slovu. Právě umělecké vidění ve své
59

V podtextu Biblerových myšlenek je patrná doba, kdy pokrok demonstroval v duchu
marxismu. Nesmíme zapomenout na to, že Bibler byl několikrát v nemilosti tehdejšího
režimu. Myslím si, že pokud vyšly v té době některé jeho texty, bylo to díky použité
marxistické terminologii, která ale schovávala odlišné významy.
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všeobecnosti je počátkem poznávajícího, ze dvou podstat vycházejícího
pochopení. Zde stojí prvotně odstrkované a zobrazované „já“. „Pohled
Leonarda da Vinci, z kterého vyrůstá Descartovo „ego cogito“ i Pascalovo
„myslící stéblo“ 60 ... Tam někde je cizí, ode mne nekonečně oddělený
vesmír, který zobrazuji na plátně a který reprodukuji. Pohled umělce
renesance je pramenem poznání novověkého rozumu.“

61

Je zdrojem

neustálé a nutkavé reprodukce ve vědomí, v myšlení, a tedy i ve vzdělávání
současného žáka.
Doba renesance je významná v myšlení současného člověka jako
zhuštěný schematismus (stlačená pružina, letokruhy) základního utrpení
jednotlivce, jako součást novověké osobnosti v osobnosti současné. Je to
utrpení lidského, smrtelného, malého „já“, které je součástí nekonečného
vesmíru, nekonečného bytí a neuzavřeného zákonitého procesu lidské
historie.
S ohledem na zásadní transformace 17. století a ve světě dialogu
novověku s moderním dialogickým rozumem je možné oddělit součásti
novověkého cyklu.
V konstrukci novověké kultury a novověkého učebního cyklu (pro
všechny předměty a dialogy 7.-8. třídy) má zásadní význam idea
poznávacího rozumu založeného na experimentu a idea stoupajícího
rozvoje, která předpokládá nekonečný prostor a čas.
Rozvinutá kultura novověku v sobě nese rozčleněný, encyklopedický
charakter a předpokládá nezbytný multidisciplinární dialog učitelů
jednotlivých předmětů a spojení hodin jazyků, humanitárních oborů,
fyziků, matematiků apod. Je potřeba ve výuce udržet integritu a celistvost
znalosti v přesně rozčleněné struktuře znalostí. Kromě toho vychází Škola
60

Moje poznámka - Blaise Pascal „Člověk je jen stéblo, ubohá třtina, a kapka vody ho
může zničit. Ale je to myslící stéblo: i kdyby ho Vesmír rozdrtil, člověk zůstane
vznešenější než to, co ho zabilo, protože ví, že umírá a jakou má nad ním Vesmír
převahu. Vesmír o tom neví nic.“ viz Myšlenky s.147
61 „Глаз Леонардо да Винчи, из которого вырастет и ”ego cogitans” Декарта и
“мыслящий тростник” Паскаля... Вот там – “чужая”, на бесконечность отделенная от
меня Вселенная, которую я изображаю на полотне, воспроизвожу. Очи художника
Возрождения – вот исток познающего разума Нового времени.“ Основы программы
В.С. Библер, http://www.bibler.ru/shdkom_bi_os.html 6.2.2013
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dialogu kultur v novověkých třídách z jakéhosi rozdělení výuky existencí
tříd „humanitních“, „matematických“, „přírodovědeckých“ apod. Zvláštní a
přednostní místo má v těchto třídách reflexe současného poznání, práce a
chápání novověku v dialogu s kulturou 20. století.
9.-10. třída

9. a 10. třída jsou třídami současnosti. Mají svůj zvláštní význam ve
dvou rovinách. Za prvé slučují dohromady vědomosti a dovednosti, údiv i
řešení, které se naskytly ve všech předchozích učebních cyklech. Za druhé
prohlubují a vedou současné pojmy k jejich vnitřnímu protikladu (např.
spor Bohra a Einsteina). Současná kultura a počátek organizující dialog
různých estetických forem, utváření dnešního umění apod. postavilo žáka
na okraj napětí vědění a nevědění, které je charakteristické pro 20. století.
Existují určité uzly, které svazují rozdělené znalosti a neznalosti naší
doby, se ukazují být obecně lidskými otázkami konce století. Takovými
uzly jsou vztah jedince a společnosti, vztah kultury a civilizace, ekologické
problémy apod. Toto nejsou pouze vědecké problémy, ale jsou to současně
i otázky lidského bytí, které trápí jednotlivce na počátku 21. století.
Zapojení počítačové a informační revoluce do současné struktury
automatické výroby završuje všechny řemeslné cykly pracovní činnosti
rozvinuté v dřívějších třídách Školy dialogu kultur.
Mohu říci, že humanizace znalostí je obecně ve Škole dialogu kultur
nejen vnějším příznakem (tedy to, že se jednotlivé historické doby převádí
na literaturu, hudbu apod.), ale proniká celým učebním procesem.
Všechny části jedné kultury se zdají být z pohledu Školy dialogu kultur
humanitními, a to i předměty jako matematika, fyzika a všechny formy
výrobní činnosti.
11. třída

Tato třída je speciální, je to třída čistě dialogická. Absolventi Školy
dialogu kultur v ní organizují dialogy mezi třídami, různými věkovými
kategoriemi a kulturami, předkládají ve spolupráci s učiteli jednotlivá
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témata a problémy společných diskusí pro celu školu, přemýšlejí nad
metodami komunikace a společné činnosti. Tato třída je pedagogická,
pomáhá vytvořit smysl Školy dialogu kultur jako osobité pedagogické
školy pro učitele nižších tříd a mateřských škol, pro učitele školy 21.
století.62

62

Основы программы В.С. Библер, http://www.bibler.ru/shdkom_bi_os.html

96

6.2.2013

Experimentální zkušenosti Školy dialogu kultur
Druhým

pramenem

Školy

dialogu

kultur

je

situace

konce

sedmdesátých let 20. století. Čtyři charkovští pedagogové Veniamin
Litovskij, historik Igor Solomadin, fyzik Valerij Jampolskij a matematik
Sergej Kurganov byli nespokojeni se stavem soudobé školní výuky a
hledali nové způsoby a možnosti změny. Rozpracovali základní tezi
koncepce rozvíjejícího vzdělání V. V. Davydova s tím, že pedagogika musí
mít svoji rozvinutou logiku.
Tuto logiku hledali a našli ji u Vladimíra Biblera v jeho logice
dialogu. Začali tak v roce 1979 svoje nápady realizovat a pokoušeli se vést
vyučovací hodiny jako dialog. Na těchto hodinách získávaly děti nejen
znalosti, ale vytvářely svoje vidění toho nebo onoho problému, tvořily svůj
vlastní obraz světa, své vlastní jedinečné vize. Později se k nim přidala
psycholožka Irina Berljandová a filozof Anatolij Achutin.
Tito lidé byli inspirováni Biblerovou moderní koncepcí dialogického
myšlení. Oceňovali zejména jeho pohled na vnitřní dialog. V jeho pojetí
nalezli i dialog současného žáka, uvnitř kterého spolu neustále soupeří a
doplňují se hlasy různých kultur. Tento mikrodialog s vnitřními hlasy jim
byl srozumitelný, protože probíhá ve vnitřní řeči, kterou prozkoumal už
Lev Semenovič Vygotskij.
V. Bibler vytvořil a publikoval svoji autorskou verzi vzdělávání,
kterou nazval Škola dialogu kultur, v roce 1985.
Během osmi let se sestavila skupina filozofů, kulturních historiků,
psychologů a pedagogů, kteří vytvořili pedagogicko – psychologickou
koncepci a pedagogický experiment Školy dialogu kultur. Zakládajícími
členy skupiny byli S. J. Kurganov, který zformoval experimentální školu
dialogu kultur, psychologové I .E. Berljandová, R. R. Kondratov a N. G.
Machalová, vědci a pedagogové z města Charkova V. F. Litovkij, I. M.
Solomandin, G. V. Zgurskij a I. G. Manko, pedagogové z měst Kemerovo,
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Novosibirsk, Jaroslavl, Ivanov a dalších. Ti všichni se stali tvůrci
programu vyučování.
Tak vyrůstala nová strategie školního vzdělání.
Jejich praxe se snažila vyjádřit ideu, že vše od tečky, slova a atomu
může být zformováno jako dialog. Zformovat pojem pro ně znamená dát ho
do nekončeného dialogu antiky, středověku či novověku. A to není
samozřejmě možné bez vlastní tvorby každého žáka a učitele.
V celé řadě prací Školy dialogu kultur bylo ukázáno, že napětí
učebního dialogu a jeho věčnost se podporuje tím, že se v dětských
hypotézách

podporují

některé

zvláštnosti

způsobů

chápání,

charakteristických pro historicky existující kultury.
Každý pedagog je tak společně s dětmi autorem a s každou novou
třídou objevuje jakýsi „trychtýř“

63

, který se může stát základem

desetiletého programu vzdělávání. Takový trychtýř, speciální střed údivu,
unikátní, neopakovatelný, nepředvídatelný pro každou malou skupinu
každého nového pokolení postupně do sebe vtahuje všechny problémy,
předměty, věky a kultury v jejich celostním dialogickém střetu. Nakonec
jedna nálevka nestačí a během deseti let školy se objeví více takových
trychtýřů, které v sobě koncentrují velké množství problémů.
Je to přesně v souladu s ideou Vladimíra Biblera, kdy se tak
pokaždé znovu v každé malé skupině a v každém jednotlivci formuje
osobitý mezikulturní dialog současné kultury. A tento dialog probíhá a
dále se prohlubuje v dalším celém lidském životě.
Jak jsem popsala výše, hlavním pomocníkem při výuce je reálný text
antické nebo jiné kultury, nikoli učebnice jako nejdůležitější prostředník
mezi kulturou, učitelem a žákem. Na tomto základě text objevený žákem
v kontextu dané kultury a v kontextu dialogu s touto kulturou je hlavní
formou, výsledkem a závěrem žákem osvojeného hlavního materiálu. Jak
píše S. J. Kurganova ve svých referátech, je zřejmé, že už nyní se podle
63

Trychtýř nebo nálevka nejsou u Biblera obrazným vyjádřením pro „nalévání“ vědomostí
do hlavy žáka.
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zkušeností

pedagogů

ukazuje

veškerá

efektivnost

a

smysl

tohoto

vzdělávání logikou textu.
Vysledovala jsem, že ve Škole dialogu kultur neexistují žádné
známky. Hodnocení je tu potlačeno. Ve výuce jde spíše než o výkon o
rozvoj myšlení a výchovu „člověka kultury“. Jde o to přivést žáky k věčným
otázkám bytí a k problémům, které nemají jednoznačné řešení. Takové
situace potřebují pro svoji projekci do roviny výuky právě učební dialog.
Cílem výuky je tak podle mého názoru sám dialog a jeho využití při řešení
tradičních školních úkolů, při četbě uměleckých děl v rámci školního
programu. V tradiční škole se dialogy nerozvíjejí, protože tvrzení žáků,
která mohou podobné dialogy vyvolat, zůstávají bez povšimnutí učitele
jako něco, co jde mimo vytyčený učební plán.
Obecně mohu říci, že zónou nejbližšího vývoje pedagogiky dialogu
kultur není vytvoření systematických kurzů matematiky, lingvistiky,
literatury od první do jedenácté třídy, kde jsou potlačeny kulturní cíle
různých historických epoch a vyzdviženo současné vědecké poznání, ale
sestavení takového systematického vzdělání, jehož předmětem jsou různé
historické kultury, jejich pojetí a dialog v současném myšlení.
V programu

Školy

dialogu

kultur

jsou

nejvíce

rozpracovány

teoretické i praktické zásady pro první třídy. O experimentálních
zkušenostech se hodně můžeme dočíst v dílech S. J. Kurganova 64 .
Propracoval například myšlenku pro výuku ve 3.-4. třídách, že pro
matematiku je antický eidos důležitý stejně jako pro řeckou tragédii. Na
tomto základě postavil S. J. Kurganov veškeré vyučování základů
matematiky v první třídě experimentální školy už v roce 1987.
Dialog ve formě vnitřní řeči je předmětem psychologického výzkumu
vyučovacích dialogů v pracích I. Solomadina65. Učební dialogy vždy začínal
otázkou položenou buď žákem, nebo učitelem, ale tato otázka hlavně

64

Сергей Юрьевич Курганов – matematik, jeden ze zakladatelů experimentu Školy
dialogu kultur.
65 Игорь Соломадин – pedagog, učitel historie, jeden z inovátorů Školy dialogu kultur.
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učinila z obyčejného objektu objekt neobyčejný a udivující. Objekt, který
potřebuje pochopení a vytvoření vlastních hypotéz.
Učitel během těchto hodin trpělivě a vnímavě poslouchal různé
varianty a řešení, které předkládaly děti. V těchto variantách pedagogové a
psychologové ukazovali rodící se typy chápání historie, matematického
objektu, přírodních jevů a výtvarného umění charakteristické pro
antickou, středověkou, novověkou a současnou kulturu.
Učitelé se v experimentu zabývali tím, jak žáci druhé třídy
přemýšlejí nad věcmi:
„Jak může teploměr ukazovat teplotu?“
„On je určitě živý a cítí teplo.“
„Ne,

jsou

v něm

nějaké

neviditelné

nitky,

které

ho

spojují

s přírodou.“
„Ne, jsou tam nějaké živé kuličky, je jim teplo, tak se snaží odletět
od teplého místa.“
„Jak to vlastně je?“66
Žáci páté třídy zase přemýšlejí nad trojúhelníkem:
„Může existovat trojúhelník, jehož jeden vrchol leží na středu přilehlé
strany?“
„To přeci nelze, takový trojúhelník nebude mít žádné úhly.“
„Proč? Budou dva nulové úhly a jeden otevřený.“
„Ale takový trojúhelník nebude mít výšku.“
„Proč? Bude mít, ale velice malou, nekonečně malou.“
„Ale strany se neprotínají v jednom bodě.“
„Protínají. Ale ten bod je velmi vysoko, v nekonečnu…“

С.Ю. Курганов Психолого-педагогический этюд
http://www.bibler.ru/shdkom_ku_ferma.html 20.2.2013
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Ukázky jsem použila z textu o podrobnostech vyučovací hodiny jako
dialogu autorů Kurganova a Litovského
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a Berljandové68.

I. E. Berljandová připustila, že předmět chápání (číslo, slovo,
umělecký výtvor, přírodní jevy…) na školních hodinách pojatých jako
dialogy vzdoruje svobodnému porozumění. V bodech údivu se u dětí
projevuje toto vzdorování, které znesnadňuje mladšímu žákovi přejít od
vědomí bytí daného předmětu k dialogickému myšlení o něm.
I. E. Berljandová vydělila tři typy vzdorování ideálního předmětu
svobodnému chápání žáků:
Vzdorování cizímu názoru.
Na tabuli jsou zobrazeny dvě odpovědi na otázku „Proč na podzim
žloutne listí?“ Jedna z verzí je moje a druhá mého spolužáka nebo učitele.
Řeč jde o jednom a témž předmětu. Já musím upřesnit a rozvinout svoji
verzi. Ale i můj spolužák rozvíjí své myšlenky o předmětu. Vzniká dialog.
V toku daného dialogu ani já, ani můj spolužák neodstupujeme od svého
názoru, ale snažíme se najít argumenty na jeho podporu. Rozpracováváme
podrobné verze a znovu se setkáváme v dialogu. Je možné, že přejdeme od
dialogu k souhlasu, namísto dvou názorů se shodneme na jednom,
dojdeme k souhlasnému tvrzení. Nebo se možná spor protáhne, každý
z nás bude stát na svém a nebude brát ohled na kolegovu verzi.
Vzdorování empirického objektu.
Objekt se začíná chovat tak, jak jsem nepředpokládal. Myslel jsem si
například, že všechny těžké předměty se topí. Ale učitelka položila na vodu
kovovou jehlu a ona se netopí. Jak je to možné? Ukázalo se, že předmět
chápání (plavání předmětů) je složitější, než jsem si myslel. Musím upravit
svoji verzi nebo se jí vzdát, protože neodpovídá zkušenosti. Anebo je možné
67

Курганов С. Ю.
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ
ДИАЛОГА КУЛЬТУР http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/c24/229/p2
; С.Ю. Курганов, В.Ф. Литовский. Диалог о школе диалога культур
http://www.culturedialogue.org/drupal/ru/node/2825
8.2.2013;
Курганов
С.
РЕБЕНОК
И
ВЗРОСЛЫЙ
В
УЧЕБНОМ
ДИАЛОГЕ
in
http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/224/p1?category=24&article=224&p
age=1, 6.1.2013
68 Берлянд И.Е. Загадки числа http://www.bibler.ru/be_zch.html 20.2.2013
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samotnou zkušenost pochopit jinak a tvrdit, že mezi těžkou jehlou a vodou
je lehký olejový podklad… Bude na vodní hladině plavat „suchá“ jehla?

Vzdorování díla.
Díla Puškina nebo Tolstého jsou postavena tak, že je nelze libovolně,
svévolně pochopit. Dílo se brání neadekvátnímu čtení. Berljandová
ukazuje, že už v první třídě se některé z dětí zabývají svojí verzí výkladu
textu tak, že deformují jeho smysl. A další děti se k němu aktivně přidávají
„To Puškin tak napsal. Je tam napsáno, že…“ Ale jestliže chceme chápat
Puškina, pak nesmíme ignorovat hlas samotného Puškina a nahrazovat ho
hlasem svým.
Ve výzkumech je už dokázáno, že body údivu nevznikají náhle, na
prvních vyučovacích hodinách. Žáci nejdříve mohou na tabuli zobrazit a
komentovat pouze svůj názor. Děti nechtějí slyšet názory ostatních
spolužáků. To je třeba je cíleně naučit. Děti se lehce vypořádávají se
vzdorováním empirického objektu. Berljandová popisuje, že nejednou byla
svědkem toho, jak prvňáci jednoduše topí plavající jehlu prstem. Nechtějí
vidět neposlušný objekt. Není vzácností, když děti, které dobře čtou na
prvních vyučovacích hodinách, neslyší autora uměleckého díla, necítí
rozporuplnost textu a s lehkostí ho při interpretaci deformují.
Prvňáci nemohou objevit body údivu, pokud se nenaučí poslouchat
druhého, vidět vzdorování empirického objektu, cítit rozporuplnost
uměleckého díla.
Je tedy zapotřebí úsilí k přijetí situace, že je možné jeden předmět
chápat různými způsoby. Jak jsem se dočetla, při systematické dialogické
výuce si děti tuto situaci začínají uvědomovat uprostřed nebo ke konci
první třídy. Pak už ve druhé třídě se body údivu tvoří na hodinách často a
situace vznikají spontánně. Pokud se však v první třídě systematicky
nevyučuje tomu, aby vyučovací hodina probíhala jako dialog, přejdou žáci
k bodům údivu až ve druhé třídě v půlce školního roku.

102

Díky tomuto přístupu mohou vyučovací hodiny probíhat jako
dialogy, začínat dětskými otázkami, které přerůstají do bodů údivu.
Takové modelové hodiny jsou ukázány v textech I. E. Berljand Hra jako
fenomén vědomí, Tajemství čísla a Tajemství slova69.
Kniha I. E. Berljandové Tajemství čísla byla vydána v Moskvě v roce
1996. Recenzi o této knize psal Bibler. Napsal o ní, že je to možná těžší
cesta k porozumění, ale o to hlubší.70
Nejvýznamnější

experimenty

v projektu

Školy

dialogu

kultur

proběhly v Charkovském gymnáziu Очаг - Očag a v Novosibiřské škole
Умка - Umka.
Charkovští a Čeljabinští teoretici Školy dialogu kultur předpokládali,
že kultura poznání předškoláků a dětí mladšího školního věku nese
mytologický charakter, blízký k prvobytnému archaickému myšlení.
Sestavili svoji variantu Školy dialogu kultur, ve které vyučování začíná ne
z bodů údivu a dialogického chápání, ale přivedením prvňáků do kultury
archaického

období

71

.

Učitelé

charkovského

gymnázia

Очаг

72

(Solomandin, Osetinskij, Donskaja, Perskaja aj.) rozvíjejí dialogické
vzdělání tříd, ve kterém se učí kultura archaického období jako celostní
fenomén a hranice kultury 20. století (v páté a šesté třídě, a
v následujících třídách si děti osvojují antiku, středověk, novověk, kulturu
20. století). Experimentálně zde byla také potvrzena Biblerova na první
pohled vratká tvrzení o možnosti vytvoření antických tříd Školy dialogu
kultur. Provedli je V. Z. Osetinskij a E. G. Donskij. Stále zde probíhá
výuka antických děl na základě myšlenky eposu, vnitřní esteticky
významné formy, rozbor veškerého antického cyklu jako tragédie. V tomto
gymnáziu se také osvědčila produktivní výuka Evangelia svatého Matouše,
děl Augustina i klasické ruské literatury.

69

viz http://www.bibler.ru/be_ikfs.html 24.2.2013
О книге И.Е. Берлянд «Загадки числа» В.С. Библер
http://www.culturedialogue.org/drupal/ru/node/728, 7.1.2013
71 Mají na mysli archaické období Starověkého Řecka (800-500 př. n.l.)
72 http://www.ochag.kh.ua/ gymnázium Очаг v Charkově 7.1.2013
70
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Pedagogové z novosibirské Umky73 (Ušaková, Kuznězová, Jermakov
aj.) experimentálně ověřili originální model Školy dialogu kultur, ve které
se hlavní důraz klade s dětmi na rozbor logických aspektů bodů údivu,
tedy hlavně na proceduru dokazování, zamítání a zdůvodňování. Ale
neexistují u nich speciální třídy, ve kterých se osvojují jednotlivé kultury.
Další výzkumy proběhly v letech 1989-1999 na gymnáziu УниверсUnivers v Krasnojarsku 74 . Tam zjistili, že čím hlouběji se noříme do
pochopení čísla antickými autory, tím více se stává sám předmět chápání,
tedy číslo, problematickým. Předmětem školní práce žáků se tak stává
situace, kdy předmět pochopení nesouhlasí ani s jedním autorským
výkladem. Takto se chová nejen číslo, ale i ostatní předměty, a tak dochází
k tomu, že se ve škole věnuje pozornost situaci nesouhlasu předmětu a
jeho chápání s různými kulturami porozumění. Dialog se tím prohlubuje.
Jak ukazuje jejich zkušenost, tento dialog hraje roli v sebeurčení starších
žáků. S tím, jak si žáci osvojují středověkou kulturu jako hranici kultury
20. století, vytvářejí hluboké a přesné školní práce, které odrážejí jejich
vlastní duchovní hledání.
Zajímavé modely Školy dialogu kultur a její začlenění do širšího
vzdělávání v rámci masové i experimentální školy zpracovali také kyjevští
psychologové a pedagogové Ball, Volynec, Kopylov aj.
A. N. Juškov obhájil v roce 1997 dizertační práci na téma dětského
tázání dětí na základní škole. Ve své práci srovnává běžnou školu se
Školou

dialogu

kultur

a

prezentuje

statisticky

významné

rozdíly.

Výzkumy, které vedl, ukázaly, že žáci, kteří skončili Školu dialogu kultur,
mají schopnost vyjádřit svůj vztah k učebnímu materiálu slovem, školní
kresbou nebo schématem; schopnost formulovat svoje mínění o učebním
předmětu ve školních výtvorech; schopnost chápat školní výtvory svých
spolužáků a učitele, schopnost zachovat v ústní i písemné řeči a ve školní
kresbě rozdíly mezi svým názorem a názory ostatních; schopnost a
nutnost obracet se k textům jiné kultury při řešení školních zadání;
73
74

http://www.umka.noolab.ru/ gymnázium Умка v Novosibirsku 7.1.2013
http://gimnaz.univers.krasu.ru/ 7.1.2013
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schopnost pracovat s díly jiné kultury, s pochopením se obracet k jinému
obrazu světa a vyučovaného předmětu k dílům jiné kultury; schopnost
reprodukovat ve vlastních školních dílech pohled na věci z úhlu jiné
kultury, s rozlišením tohoto úhlu pohledu od svého vlastního; schopnost
pracovat

s

vědeckopopulární

literaturou,

způsobilost

reprodukovat

myšlenky a obrazy shromážděné z mimoškolní literatury svým jazykem
bez suchopárnosti a šarlatánství; schopnost klást školní otázky, naléhavý
zájem o věčné otázky bytí, které nemají jednoznačné řešení (Juškov
pojmenoval tuto schopnost školní zvídavostí); zatímco v normálních
třídách tato schopnost s věkem pohasíná, ve třídách Školy dialogu kultur
naopak roste. 75
Ještě se pozastavím u tzv. hravých center, která mi připadají velmi
zajímavá. Jejich hlavním smyslem je metoda fyzických činností, jak ji
popsal

už

Stanislavskij

(spojení

psychických

procesů

a

fyzického

jednání)76, která připravuje žáka k jeho roli subjektu v učebním procesu.
Je to pro něj nová hranice mezi vědomím a myšlením, hranice mezi
předškolní hrou a kulturní činností.
Hravá centra v projektu Školy dialogu kultur:
Fyzické hry se zvláštním rozvinutím samostatných forem rytmu jako
jednoho z existujících pramenů hudby.
Slovní hry s elementy poetiky a zvláštním přihlédnutím k intonaci řeči.
Umělecký obraz v subjektivním vnímání očí a rukou, v objektivním
vyjádření na plátně, v hlíně, kameni, v geografickém rytmu křivek,
v začátcích vidění architektury.
Elementy manuální práce, řemesla

75

А.Н. Юшков дисертация Психологические особенности становления детской
вопросительности на уроках-диалогах в начальной школе 1997 http://naukapedagogika.com/psihologiya-19-00-07/dissertaciya-psihologicheskie-osobennostistanovleniya-detskoy-voprositelnosti-na-urokah-dialogah-v-nachalnoy-shkole
7.1.2013
76 Lukavský R., Stanislavského metoda herecké práce, SPN, Praha 1978
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Hudba (od druhé třídy), která se rodí z rytmu fyzické činnosti, 77 a
intonace-melodie, rodící se ze slovních her a tajemství slova 78. Hudební
nástroj, zpěv, improvizace, kompozice. Ve druhé třídě už oddělené slovní
hry nejsou.
Divadlo. Obyčejné divadelní dění. Prohloubení a teatrálnost existence.
Škola jako divadlo.
Přes hravá centra učitelé doplňují dětské hry výtvory kultury. A to
vše s vědomím, že v dílech je nejdůležitější vztah „autor-divák“.
Od první třídy se ve Škole dialogu kultur rozvíjí vědomí a myšlení a
činnosti člověka, který učí sám sebe. Je důležité, aby tento hlas učícího se
individua byl kultivován školou jako jeden z hlasů dospělého člověka, a
uchoval se díky škole na celý život.
Každá škola a každá třída je autorská v kontextu jediné koncepce
učební činnosti. Každý autor formuje v tomto roce, v této třídě svůj
program ve smyslu školy dialogu kultur a v daném případě ve smyslu
bodů údivu a jejich vzájemného působení.
Když si představím, jak takové dialogické chápání vytvořit, vidím, že
je to možné pouze pokud kombinujeme různé verze pojmu, podivujeme se
nad jejich odlišností a prodlužujeme vyučující komunikaci k prohloubení
vlastní verze chápání jako odpovědi na kritiku a souhlas ostatních
účastníků události chápání.
Velkým problémem experimentu Školy dialogu kultur je rozdělení
dětského věku, adekvátně podle určité kultury. Je problematické rozdělit
třídy podle výuky té nebo jiné kultuře jako hlasu, který je uvnitř
současného dialogického porozumění, ale o tom viz dále.

77
78

Friedrich Karl Christian Ludwig Büchner
Boris Vladimirovič Asafjev a jeho teoretická práce Hudební forma jako proces
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Škola dialogu kultur dnes
Celý

projekt

Školy

dialogu

kultur

je

třeba

pochopit

z jeho

filozofického hlediska. Filozofie pracuje s počátkem. Pro Biblera v životě
člověka je tímto počátkem pramen vzdělávání. Koncepce vzdělávání je
proto pro něj prověrkou jeho koncepce filozofické. Co má ale škola člověku
předat, to chápal Bibler po svém.
Svůj

program

nezačíná

kritikou

současného

stavu

školy

a

vzdělávání, ale otázkou „Jaký rozum je potřeba v této době?“ Jeho cílem
nebylo reformovat tehdejší ruskou školu, ale zapojit do základů školy nový
typ rozumu, který se měl podle něj projevit na počátku 21. století.
Základní tezi Bibler vytýčil takto: „Vzdělávání, výchova, osvícení a
kultura

jsou

rozličné

a

vůči sobě

vzájemně

protikladné

kultury

„reprodukování historické integrity (paměti) v jedinci“, protikladné kultury
formující se v

osobnosti (různých typech osobnosti)". 79 Bibler vydělil

reprodukování historické integrity v jedinci. Takové reprodukování je
podle něj zvláště charakteristické především pro lidskou civilizaci
novověku a ukazuje, že tato reprodukce se v myšlenkách výchovy,
vzdělávání a osvícenství chápe různě, ale někdy i protikladně.
Během několika let si jeho projekt vydobyl v rusky mluvících zemích
značnou popularitu i ohlas. Mohla bych říci, že ocenění Školy dialogu
kultur je v tomto prostředí postaveno na úroveň koncepcí výchovy a
vzdělávání J. J. Rousseau a J. A. Komenského.
Bibler formuluje myšlenku vzdělávání jako formování jedince na
základě ideje tištěné knihy (čtené pro sebe) a připodobňuje knihtisk k
formě uchování a sumarizace historie. Vzdělání jedince vidí jako obraz
historického pokroku vědění (kultury jako vědění).
79

80

Tento obraz, knihy

„Воспитание, образование, просвещение, культура – различные и антиномические
по отношению друг к другу культуры «воспроизведения в индивиде исторической
целостности (памяти)», антиномические культуры формирования в индивиде –
личности (разных типов личности)“ V.Bibler, „Ах, какой воспитанный, образованный,
просвещенный,
культурный
человек“
http://www.bibler.ru/bik_ah_kakoy.html
20.1.2013
80 Vladimír Bibler, Замыслы. s. 394.
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jako shrnutí vědění, je charakteristický pro osvícenství a nikoli pro
hegelovskou fenomenologii ducha. Je určitě nápadné, že pansofické vědění
Komenského

je

také

představeno

jako

kniha,

ovšem

obsahem

Komenského školy je soubor znalostí, které představuje čtenáři obraz
světa.
Bibler připomíná negativní vliv témat encyklopedického členění a
deduktivního postupu. Deduktivní linii vidí v prvku čistého poznání,
pokud si lze představit všechno poznání jako jedno a encyklopedické
členění ve vědomí jednotlivce. Podle Hegela je encyklopedické členění
nutná forma pro vzdělávání jedince, forma existence rozervaného vědomí,
které musí být zrušeno.81
Bibler vidí, že encyklopedismus umožňuje podívat se na dedukci z
jiné strany, a naopak. Oba pohledy se jeví jako vnitřní kultury jeden pro
druhý a rozvíjejí samostatnou schopnost úsudku ve vztahu k jednomu i
druhému pohledu.
Myslím si, že největším problémem Školy dialogu kultur je princip
uchování a změny jednotlivých vývojových stupňů žáka. Bibler říká, že
každý věk je samostatný a musí se uchovávat pro další vývoj člověka
takový, jaký je. Jak ale v reálné Škole dialogu kultur s měnícím se věkem
žáka, s jeho přechodem z jedné třídy do druhé zachovat posloupnost,
která se uchovat musí, která se s logickým plynutím času neruší? Bibler
nabízí dvě řešení. Jedním jsou hodiny spojené pro vyšší a nižší třídy a
druhým je „člunek“ – jakési pružné a stálé spojení dvou pólů, přebíhání na
jednu a druhou stranu. Tato otázka je však málo rozpracovaná samotným
Biblerem, a absolutně nerozvinutá ani experimentátory a teoretiky.
Škola dialogu kultur je nový, celostní projekt školy, projekce nového
typu rozumu do myšlenky školy. Sama sebe ze začátku považuje za
vnitřně spojující různé obrazy a myšlenky. U Biblera se v ideji rozumu,
v ideji kultury tyto pedagogické intence sjednocují, ale už jinak, už se
81

„Tato individualita se vzdělává k tomu, čím je o sobě, a teprve tím jest o sobě a má
skutečné jsoucno: kolik má vzdělání, tolik má skutečnosti a moci.“ Hegel, Fenomenologie
ducha str. 158
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znalostí veškeré antonymie, ale ne tak, aby byly zahlazeny, ale naopak
vyzdviženy.
Proč Bibler tyto myšlenky nahlíží tímto způsobem, ač tím porušuje
historický vývoj? Za prvé následuje Hegela, v jehož Fenomenologii ducha
je zařazena kapitola Osvícenství za kapitolou Vzdělávání, a jehož říše
skutečnosti Biblera přivádí svojí konstrukcí k myšlence kultury a ukazuje,
že k ní je nejbližší právě idea osvícenství. V osvícenství vidí výchovu a
vzdělávání, jejich konflikt a vzájemný vztah, nikoli jednotu a spojení
jednoho s druhým. V osvícenství je člověk připraven se naplnit kulturou a
obsahem. Každý člověk může vyjádřit svůj názor, který se projeví v tvorbě
a umění, a odtud je možné udělat krok k myšlence rozumu. Odtud
pramení soustředěnost na jednotlivého člověka, na to, že ho nemůžeme
obecně odstranit (v duchu, v kolektivu). V osvícenské kultuře je osvěcující
i ten, kdo je osvěcován, tedy jednotlivý člověk. Bibler píše o osvícenství
jako

o

síle,

která

jde

z výchovy

a

vzdělávání,

síle

transdukční,

projektované na veškeré lidstvo a na celý čas. Pro osvícenství je podle
Biblera velmi důležitá komunikace a chápe ji jako její kvalitu. Především je
to kultura rozhovoru, který je zvlášť důležitý ve škole.82
Zvláštní význam má ve škole dialogu kultur literatura. Ta slouží
k tomu,

aby

bylo

možné

realizovat

antonymní

setkání

kultur

ve

vzdělávání, ve škole. Kromě literatury je to i umění obecně, ale ne tak, jak
je známe v podání literárních a jiných věd, ale v reálné existenci konfliktu,
jak ho zobrazuje román novověku. Pouze román je pro Biblera formou, ve
které se realizuje idea vzdělávání novověku, a nikoli ve speciálně zřízené
vzdělávající škole. Za jeden z těchto románů považuje knihu Rousseaua
Emil čili o výchově.
Biblerova koncepce Školy dialogu kultur není román, esej ani
logická reflexe, je to projekt, a to projekt univerzální, ale na rozdíl např. od
Komenského školy, která je také univerzální a chce učit všechny všechno,
ve všech zemích městech, vesnicích bez rozdílu, si Bibler neklade stejné
82

V.Bibler, Ах, какой воспитанный, образованный, просвещенный, культурный
человек http://www.bibler.ru/bik_ah_kakoy.html 3.3.2013
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cíle jako Komenský, ale mluví o pluralitě ve vzdělávání, o tom, že cílem
jeho Školy dialogu kultur není zavádět ji všude, ale že tato škola musí být
pouze provokací pro ostatní formy vzdělávání. „Je to pouze jedna
z možných škol, možná a nutná pobídka jiných, mnohem klidnějších a
konzervativnějších forem vzdělávání.“83
Univerzálnost Biblerova projektu není v tom, učit všech všemu, ale
v tom, že do ideje kultury je vtahováno vše. Neexistuje v něm rozdělení na
humanitní a přírodní vědy nebo rozdíl mezi výchovou a vzděláváním.
Ve Škole dialogu kultur je s plnou odpovědností odmítnuta následnost a
zrušení předcházejících znalostí, ale je vyzvednutý dialog a jedna časová
rovina a všechny kultury vzdělávání nebo myšlenky lidské paměti jsou
aktuální po celou dobu vzdělávání.
Bibler sám projekt Školy dialogu kultur charakterizuje z jedné
strany jako utopický a z druhé strany jako realizovatelný. V předmluvě ke
knize Berljandové Tajemství čísla připomíná postavu Giovanniho Battisty
Piranesiho, italského architekta a grafika, který založit tzv. papírovou
architekturu. Piranesi projektoval ve svých kresbách reálně nemožné
architektonické konstrukce. Jejich uskutečnění nebylo možné jednak
proto, že v 18. století, ve kterém žil, pro realizaci takových staveb by byla
potřeba jiná technika i materiály, a jednak proto, že budovy sestavené
Piranesovou fantazií byly principiálně nemožné pro reálné využití. Bibler
svůj celostní projekt považoval za takovou předpokládanou, fiktivní, na
papíře vymyšlenou školu. Mnohé z toho, co je ve Škole dialogu kultur
promyšleno, není možno zatím realizovat v obyčejném pedagogickém
experimentu. Některé momenty realizovat lze, některé částečně, a některé
nelze provádět vůbec.
Bibler předpokládal, že společně s teoretickým rozpracováním a
reálným pedagogickým experimentem budou existovat zvláštní učební
podpory. Měl představu celostních cyklů vyučovacích hodin a dialogů,
83

„Это – лишь одна из возможных школ и, может быть, – своего рода необходимая
затравка и бродило иных – более “спокойных” и застывших форм образования.“
Vladimír
Bibler
Школа
диалога
культур.
Основы
программы.
http://www.bibler.ru/shdkom_bi_os.htm 11.4.2013
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orientovaných na různé třídy a různé předměty ve Škole dialogu kultur.
Účastníky těchto hodin by byli budoucí žáci a učitelé. Ale Bibler sám
nenabízí pro praktickou realizaci svého projektu snadnou cestu.
Charakteristický je pro Školu dialogu kultur celostní přístup,
neustálá spoluúčast od raných stadií práce až po ty nejpozdější etapy,
kultury, třídy a současný stav problémů.
Utopičnost a papírovost principiálně vychází jako sám úmysl
biblerovského projektu. Není možné sestrojit program školy podle ideje
osvícenství, tak jak ji nastínil Bibler. Je vidět, že psychologické a jiné
studie při realizaci či adaptaci v reálné škole rozmazávají a rozkládají
pevnou

základní

logiku,

metodu

postupu

od

abstraktního

ke

konkrétnímu. Tyto experimenty spíše sestavují základ počátečního
předmětu matematiky a pravopisu s uměleckým zaměřením na literární
vědu, na podporu výtvarného umění.
Ale zatímco koncept je při provádění rozrušen, vypadá to, že o to
více se soustředí na své logické jádro a v ruskojazyčném školním prostředí
působí jako kvas, jako osivo, provokace myšlení. A zdá se mi, že přes
všechny neúspěchy Škola dialogu kultur může existovat ve své teoretické
variantě jako všechny ostatní vzdělávací projekty.
Realizovat tento projekt je nemožné, ale i zároveň nezbytné. Je však
potřeba konstatovat, že všechny realizace budou nutně rozšiřovat původní
myšlenku. Aby se mohlo rozvíjet myšlenkové jádro, je nutné rozvíjet teorii
školy, ale teorie viditelně nemůže plně toto jádro zachovat.
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Problémy projektu Školy dialogu kultur
V. Bibler v knize z roku 1993 ШДК. Идеи. Опыт. Проблемы. (Škola
dialogu kultur. Myšlenky. Zkušenost. Problémy.) ukazuje sedm problémů
svého projektu. Problém vidí v souvislosti historické posloupnosti a
existence kultur v jednom čase, v souvislosti celku dané kultury a její
vnitřní

heterogennosti,

v

žákovi

a

učiteli,

ve

vztahu

logických

schematismů výstupu a dialogu, ve spojení celistvosti, každé kultury a její
odkrytosti, její potřebnosti v druhých kulturách, v „člunku“ vědomí –
myšlení a ve spojení dvou regulativních myšlenek kultury (myšlenky
osobnosti a myšlenky obecného rozumu). 84
Základním problémem Školy dialogu kultur je podle mě samotné
pochopení celého filozofického pohledu V. Biblera a jeho dialog kultur. Je
to věc, ke které dospěl po dlouhých úvahách a složité práci. Čtenáři
neznalému ostatních Biblerových filozofických textů se jeho objev může
zdát naprosto jednoduchou a pochopitelnou věcí. Tím je celý projekt
náchylný k deformaci.
Co se dá ve škole jednoduše provést, je postavit vedle sebe dvě
tragédie Sofokla a Shakespeara, a hned je vidět radikálně odlišné chápání
toho, co je člověk a co tragédie85. Je očividné, že literatura 20. století se
sama bez literárních vědců a filozofů častěji než v předcházejících
obdobích obrací k ostatním, proběhlým kulturám. A je vidět, že až po
impresionistech bylo možné pohledět na ikonu jako na umělecké dílo.
Ale jak můžeme mluvit o dialogu kultur? Jak si takový dialog
představit?
Ať se podíváme na díla, která hojně odkazují na díla i kultury
minulé, nemůžeme o nich mluvit jako o dialogu kultur v biblerovském
smyslu. Dialog kultur v dílech 20. století my tedy nevidíme, ale můžeme

84

Vladimír Bibler, Диалог культур и школа ХХI века. – ШДК. Идеи. Опыт. Проблемы.
Кемерово, 1993
85
Stejné srovnání lze provést s eposem, tak jak to provádí Erich Auerbach v knize
Mimesis.
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ho zahlédnout, pokud vyjdeme za hranice umění do sféry logiky, ve které
pracoval V. Bibler.
Nejasnosti vznikají při realizaci jednotlivých kultur ve škole. Kultury
projekt vidí jako reálné v jednom čase, a zároveň za sebou následující. Ale
to není pochopitelné ani technicky a principiálně. Odtud pak pramení to,
že se řada experimentátorů od tohoto bodu odkloňuje, nebo je chápe svým
vlastním způsobem, který nekoresponduje s biblerovským.
Abychom pochopili dialogický smysl konfliktu různých počátků
uvnitř teorie, je zapotřebí ho pochopit v kontextu myšlenek dialogu
různých rozumů jako spor uvnitř poznávajícího rozumu. Abychom
pochopili střetnutí různých kultur jako dialog kultur, je potřeba ho
pochopit jako spor různých logik.86 Dialogizovat v Biblerově smyslu je ale
složité, to mohou pouze logikové.
Je ale těžké představit si školu, ve které by jediným učebním
předmětem byla filozofická logika. To ale ani sám Bibler nepředpokládal.
Na otázku, jestli Škola dialogu kultur připravuje profesionální filozofy,
odpovídal vždy záporně, ale přitom ukazoval, že obrat způsobu myšlení
k filozofii je nyní pro člověka nezbytný v každé profesi.
Dále je těžké pochopit, co je to vlastně kultura a jak chápat dialog
osobností.
V. Bibler předpokládá, že kultura může být pochopena ze dvou
myšlenek – z myšlenky rozumu a myšlenky osobnosti. Myslím, že je
dostatečně vysvětleno, co je to dialog rozumu jednotlivých kultur, ale málo
se píše o tom, co je dialog osobností a jak ho pochopit. Dokážeme
jednotlivé osobnosti odlišit, můžeme se seznámit s jednotlivými postavami
jednotlivých kultur, s Prométheem, Ježíšem, Faustem, Hamletem, Donem
Quijotem, ale nikde se nehovoří o jejich komunikaci. „Osobnost je
v rozumu 20. století (v logice komunikace rozumů) dialogickým setkáním
tragického hrdiny (akmé), každodenního trpitele (smrt – posmrtný život) a
86

viz V. Bibler Myšlení jako tvorba, kapitola „Postavy“ mizí… Nová podoba kultury začíná
žít vlastním životem str.189
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osobnosti (v úzkém slova smyslu), „hrdiny“ románu.“87 Ale jakého dialogu,
to se nedozvíme.
Když mluví Bibler o myšlence osobnosti, používá dvě metafory.
Metaforu letokruhů a metaforu divadelní hry „zde je i Sofie“88
První metafora však nepředpokládá dialog, letokruhy nevědí jeden o
druhém. Metafora divadelní hry je zase bližší logickému chápání dialogu.
Jedna dramatická postava ví o druhé a její jednání je odpovědí té druhé.
Ale jak se mění myšlenka osobnosti, třeba myšlenka tragického hrdiny
jako odpovědi na objevení se myšlenky mučedníka? Co může hrdina říci
mučedníkovi takového, co nemohl říci sám sobě a co nemohl pochopit do
té doby, než se mučedník objevil? Bibler to nikde neukazuje, ačkoli píše,
že současná myšlenka osobnosti je myšlenkou sporu nebo střetnutí
různých myšlenek osobnosti.
„My můžeme ukázat evolucionisticky, jak se mění antická tragédie
na tragedii shakespearovskou, ale nemůžeme ukázat, jak se mění antická
tragédie jako odpověď na shakespearovskou tragédii, a při tom zůstává
sama sebou, tedy antickou tragédií.“89
Dialog osobností je možný tak, jak ukázal Bachtin, 90 jako dialog
osobností, myšlenek pouze uvnitř románu, a to u románu Dostojevského.
Možná, že bychom jej dokázali odhalit i v dílech jiných autorů, ale
nenalezneme dialog např. mezi různými žánry, třeba mezi poezií a lyrikou.
Pokud tyto souvislosti nalezneme, bude to ve spojení s postmodernou
nebo v psychologické rovině.

„Личность — в разуме ХХ в. (в разуме общения разумов) есть диалогическое
сопряжение трагического героя(акме), — житийного страстотерпца (смерть —
посмертное бытие), — личности (в узком смысле слова) — "героя" романа.“ V.Bibler
Историческая
поэтика
личности
(Книга-предположение).
HTTP://WWW.BIBLER.RU/BIK_ISTORICHESKAYA.HTML 3.3.2013
88 např. V.Bibler
К Философии Культуры http://www.bibler.ru/bik_k_filosofii.html
3.3.2013
89
„Мы можем подойти к вопросу эволюционистски и сказать, что античная трагедия
превращается, например, в шекспировскую трагедию, но не можем показать, как
она меняется в ответ шекспировской трагедии, оставаясь собой, т.е. античной
трагедией.“
И.Е.
Берлянд
Школа
диалога
культур
–
30
лет
спустя
http://www.bibler.ru/shdk30let.html 3.3.2013
90 M.M.Bachtin Román jako dialog 1980
87
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Dialog kultur vzniká pouze v hlavě myslícího člověka 21. století.
Pokud chceme vychovat člověka kultury, musíme to udělat pouze
prostředky kultury. Takový kruh je nezbytný.
Problém nastává např. při výuce vědomí „já“, to není pro počáteční
třídy aktuální. Podle vývojové psychologie se vědomí „já“ vyostřuje kolem
12. roku dítěte. Problém vědomí „já“ (ne problém osobnosti) není také ani
problémem antiky jako spíše středověku. Augustinovo Vyznání je toho
důkazem. V tomto díle zaznívají poprvé středověká témata (otázka času,
totožnosti času, věčnosti), které Mikuláš Kusánský rozvedl tak, že tím
uzavřel kruh

91.

V tajemství slova je pak potřeba přidat ukázku toho, jak

jsou jazyky různé, že existují např. jazyky bez gramatiky, jazyky bez
slovních druhů, fonetické a hieroglyfické písmo apod.
Podle I. E. Berljandové je očividné, že Škola dialogu kultur v
současnosti 92 prožívá krizi. Existuje sice široký zájem o projekt Školy
dialogu kultur v různých místech i státech a nesčíslné pokusy prakticky
projekt realizovat, ale nyní počet těchto pokusů pomalu upadává. Tam,
kde docházelo k realizaci takzvaného dialogického vyučování, se dával
důraz hlavně na zničení hierarchie a zrovnoprávnění učitelů a žáků,
svobodné vyjadřování, nebo ne úplně tradiční, ale prohloubené vyučování,
různých

historických

kultur.

Ale

to

není

Škola

dialogu

kultur

v biblerovském chápání.
Viděla bych tento moment krize i v tom, že existuje řada jiných
pohledů na vzdělávání, dnes nazývaných alternativní školy. Vzhledem
k tomu, že Škola dialogu kultur vznikala v době, která nebyla pro
myšlenky přicházející z východu příznivá (alespoň pro střední Evropu),
nemohl se její vliv projevit za hranicemi rusky mluvících zemí.
Sám Bibler na konci devadesátých let psal o tom, že dialogická
výuka prožívá krizi, a on pociťuje osamělost v úzkém kruhu příznivců.

91

V.Bibler Приложение В. http://www.culturedialogue.org/drupal/ru/node/1758
1.5.2013
92 psal se rok 2009
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Bibler chápal, že jeho projekt je utopie, která je reálně nemožná. Ale
díky svému postoji, naturelu a osobnímu zájmu se snažil tuto utopii
prosadit k realizaci. Bibler o tom několikrát mluví ve svých textech. Hovoří
o prokletí filozofa, o tom že se snaží pochopit svět z jedné strany, ale z té
druhé chápe svoji odpovědnost k tomuto světu a svoji práci pojímá jako
všeobecnou a regulativní k této i nefilozofické společnosti.
Je to sice utopie, která se ale v hlavní myšlence dá použít jako
myšlenka regulativní; při realizaci je vždy zapotřebí se upnout k nějakému
cíli.
Příčin toho, proč se nyní již škola dialogu kultur nerozvíjí, je určitě
více. Nyní už je málo lidí, kteří se snaží realizovat tento projekt, jsou málo
organizovaní (setkání v Kyjevě jedenkrát ročně93 a objevuje se málo nových
informací na webech), existuje nutnost se přizpůsobovat tradiční škole,
rodičům, společnosti apod.
I. E. Berljandová pojmenovala 4 globální příčiny krize Školy dialogu
kultur. Říká, že koncepce, která se zabývá logikou a obecnými ideami,
se potopila

praktickou

realizací

a

nedosáhla

principiálních

změn

organizace učebního procesu. Koncepce, která aspiruje na realizaci, by
měla zachytit ducha doby, a to se také nepovedlo. Koncepce se nestala
koncepcí vzdělávání, chybí jí obsah. A nebyla rozpracována psychologickopedagogická osnova koncepce.94
Jedním z problémů může být ten, že Škola dialogu kultur se snaží o
realizaci uvnitř starých struktur95. Novou školu se Bibler i experimentátoři
snaží udržet v tradiční formě, zachovat organizaci školy, hodiny, třídy,
rozvrhy, uspořádání školní budovy, systém hodnocení a domácích úkolů.
Samotný charakter organizace svazuje myšlenky a na první pohled staví
projekt do nelehké situace.
93

http://www.culturedialogue.org/drupal/ru/ 7.3.2013, aktualizace naposledy v půlce
roku 2012
94
И.Е. Берлянд Школа диалога культур – 30 лет спустя
http://www.bibler.ru/shdk30let.html 3.3.2013
95 Волынец А.Г Діалог педагогічних культур (можливість реалізації)
http://www.culturedialogue.org/drupal/ru/node/5698 7.3.2013
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Podle Biblerova projektu by škola měla být určitou rezervací, protože
práce ve škole má zcela jiný smysl než práce mimo školu. Škola podle něj
nemusí nutně do sebe vtahovat společenské dění mimo školu. Zároveň
však říká, že škola musí odpovídat tendencím společenského života, ale
nemusí v nich figurovat. Myslím, že tohle je odpověď na současné dilema
existence školy obecně.
Podobně je to s hierarchií učitel a žák. Je podle mě nemožné tuto
hierarchii úplně rozbít a organizovat výuku svobodně a symetricky. Tím by
došlo k popření např. metod Vygotského a jeho zóny nejbližšího vývoje,
kdy učitel je ten, kdo vede žáka k jeho možné hranici. Hlavní je, aby učitel
v sobě nalezl a živil pohled žáka a aby chápal moderní znalosti sám pro
sebe jako otevřené v samotných jejich počátcích. Klade se tu nárok na
jeho

osobnost,

přirozenou

autoritu.

Hierarchie

se

tak

sice

v

experimentální Škole dialogu kultur zachovává, ale mění svoji kvalitu.
První třídy byly Biblerem dobře rozpracované jak z hlediska
organizace školy, tak z hlediska psychologického a pedagogického.
V dalších třídách psychologicko-pedagogická analýza nešla v souladu
s konceptem.
V experimentech se nezachovala Biblerova trojitost předmětů, tedy
body údivu, hravá centra a cizí jazyk. Hravá centra byla vtáhnuta do bodů
údivu a cizí jazyk do tajemství slova. Zachovány tak zůstaly jen samotné
body údivu.
První třídy chápe Škola dialogu kultur celostně, všechny vnitřní
problémy váže s návyky a úkoly, s různými předměty a disciplínami a
spojuje je s obecnou myšlenkou. V dalších třídách ale vzniká rozdělení na
předměty (jak v experimentech, tak o tom píše i Bibler) a mizí antická
kultura i ostatní kultury jako celostní a vyděluje se kruh disciplín, ve
kterých se myšlenky Školy dialogu kultur realizují jen částečně.
V experimentálních třídách chybí celostní pojetí dalších kultur. Na
počátku se zachovává smysl a energie, ale časem dochází k tomu, že se
hlavní idea ztrácí a rozmělňuje.
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Ač se experimentátoři prakticky snažili, hodně se odklonili od
původního záměru.
Projekt novověku se realizoval, vyčerpal se a došel, jak předpovídal
Bibler, do bodu změny. Ale projekt „humanitního rozumu“ nebo
„dialogického rozumu“, jak jej V. Bibler popsal, se nerealizoval. Na
počátku 20. století nový rozum dozrával ve všech sférách, ne jen v
intelektuálním, kulturním, ale i společenském životě. Krize zachvátila
všechno. Bibler se snažil často upozorňovat na to, co se děje ve 20. století,
že došlo ke krizi ve vědě, neboť ta se místo zaměření na počátky mění
zvratem a zaměřením k extenzivnímu rozvoji. Přístup k existenci v jednom
čase a ke komunikaci kultur se změnil na barbarský nacionalismus nebo
politickou korektnost, ovšem s pěstováním izolovaného nacionalismu, což
je sice na první pohled lepší, protože se to odehrává bez zvěrstev a krve,
ale je to vzdálené dialogu kultur. Došlo k ústupu od osobnosti k
částečnému člověku, zběhnutí od kulturní všeobecnosti k civilizovanosti. A
ve filozofii nastal postup k nové totožnosti bytí a myšlení, bohužel
prozatím ne k takové, jak ji domyslel V. Bibler.
Pokud tedy v současnosti existuje krize dialogického myšlení (rozum
není v tom stavu, jaký Bibler předpokládal), pak je jasné, že krizí musí
procházet i projekt na tomto myšlení založený.
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Klady a přínos Školy dialogu kultur
Co se týká koncepce Školy dialogu kultur, podařilo se sestavit a
rozpracovat body údivu. Při všech problémech a složitostech můžeme říci,
že první, přípravné třídy Školy dialogu kultur jsou vydařené. Bibler
dostatečně

podrobně

popsal

strategii

bodů

údivu

a

systematická

zkušenost experimentátorů na to dobře navazuje. Body údivu navíc
odpovídají nejbližší zóně rozvoje dítěte, jak ji objevil Vygotskyj.
Největší přínos však vidím v mnohem obecnější šíři.
Celý projekt je postaven na filozofickém rozvažování. V. Bibler
postavil Školu dialogu kultur na svém výzkumu rozumu a dialogu
v historii. Poodhalil to, jakým vývojem rozum prošel, a odhadoval, jakým
způsobem by se měl vyvíjet dále. Ačkoli se jeho prognóza zatím
nepotvrdila, zůstává tu velký motiv v podobě dialogu různých kultur. My
si dovedeme tento dialog představit, protože tím, jak se svět stává menším,
různé kultury se přibližují i ve smyslu vzdáleností. Ale Bibler nemyslí jen
na kultury současné, ale i minulé a budoucí. Rozvinul tak mnohem hlubší
problém, než se nám může dnes zdát.
Je fantastické sledovat vývoj myšlení lidstva a pozorovat jeho
adekvátní miniaturu v myšlení dítěte. I kdybychom tento vývoj jinými
vědními disciplínami popřeli, zůstává nám tu dialog jednotlivých kultur,
který je nevyvratitelný, a to i v podobě dialogu jednotlivých osobností, teď
už nemyslím kultur, ale jednotlivých jedinců, jejich způsobu myšlení,
který je jim vlastní. Velké poselství Biblerovy koncepce je v respektování
všech kultur a rozumů a v hledání nové cesty v jejich společném dialogu.
Škola dialogu kultur je postavena na svobodě každé lidské bytosti.
V. Bibler velice důsledně promýšlel svoji koncepci ve smyslu svobody
myšlení člověka, v tom, že je třeba podpořit už v dětství samostatné
uvažování a podporu tvůrčího myšlení. Hluboce promýšlel historii a
možnosti tvůrčího myšlení. Proto velice opatrně psal o vedení dítěte a ve
své koncepci staví učitele do role partnera. Neustále zdůrazňuje, že
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všechny myšlenky je třeba brát vážně, nekritizovat dětské myšlení, ale
rozvíjet ho a podporovat.
Škola dialogu kultur přišla v době, kdy se hledají nové cesty výchovy
a vzdělávání, v době, kdy se znovu promýšlí jejich význam a smysl.
Specifická situace osmdesátých let minulého století umožnila spojit
Biblerovy myšlenky s experimentem. Alespoň část populace tak mohla být
zasažena jinou než tradiční školní výchovou a vzděláváním.
Škola dialogu kultur se nesnaží o boření toho, co ve škole funguje.
Je mi sympatické, že je zachována organizace školy jako takové.
Nepotřebuje nové budovy, nová hřiště, nové speciální učebnice. Myslím, že
z hlediska organizace není o nic náročnější než tradiční škola.
Škola dialogu kultur klade speciální nároky na učitele. Nebudu
zabíhat do podrobností, ale Biblerův projekt vysloveně požaduje kreativní
učitele, kteří neberou svoji roli jako zaměstnání, ale jsou to přirozené
autority. Vzhledem ke způsobu výuky nelze zaručit, že v každé třídě bude
přednesena univerzální suma znalostí. Výuka je zde cesta, která však
nevede přímo po vyznačené trase, ale klikatí se a různě se zastavuje u
záhad, které se objeví. Taková cesta je přínosem nejen pro žáky, ale i pro
učitele. Předpokládá tedy, že sám učitel bude hladový po novém pohledu
na věci a nebude úmyslně hatit objevování ostatních a manipulovat
s myšlením ostatních.
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Závěr
Během studia textů filozofa Vladimíra Biblera i teoretiků Školy
dialogu kultur jsem se setkala s řadou zajímavých úvah. Nejdůležitějším
momentem však bylo úplně první seznámení s nečekanou filozofií a
hlubokým prožitkem při studiu odvážných myšlenek.
Neexistuje ekvivalent Školy dialogu kultur ani v současnosti, ani
v minulosti. V. Bibler vzal vytvoření koncepce vzdělávání na základě svých
myšlenek jako výzvu, která měla potvrdit správnost jeho logiky, nebo jak
on sám používal dialogiky. Tuto výzvu přijal samozřejmě a se zápalem
jemu vlastním. Domníval se, že přichází doba dozrávání dialogu logik a
k tomu je potřeba opustit staré klasické myšlení a připravit „člověka
kultury“ k návratu k počátku a na dialog s neklasickým rozumem.
Klasický teoretik, který v sobě zahrnuje sedmero „já“
o já teoretického rozumu
o já experimentálně izolujícího vědomí
o já syntetizující intuice
o já rozvažovací dedukce
o já informačně algoritmického vědění
o já soudnosti
o já praktického rozumu96
končí svoji éru a začíná éru zcela novou. K tomu je třeba vychovat a
vzdělat nové pokolení, k tomu je třeba připravit se ve Škole dialogu kultur.
Podle Biblera stojíme na novém počátku budoucí diskuse.
Biblerova

práce

je

pečlivá.

Píše

s hlubokou

znalostí

nejen

jednotlivých filozofů, ale i s širokými znalostmi přírodních věd. V každém
textu se nejprve snaží o komentář jednotlivých pohledů na danou
problematiku a teprve na konci knihy, referátu či článku rozvíjí vlastní
myšlenky jako vlastní odpověď na předchozí text. Někdy má celý text

96

V.Bibler, Myšlení jako tvorba, str. 209-211
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vystavěn jako dialog, to, co je vysvětleno, je záhy popřeno, což působí
velmi čtivě, ale někdy je složité v takovém textu sledovat hlavní myšlenku.
Na Biblerově práci obdivuji nejvíce její výsledky. Obdivuji, s jakým
nadšením

dokáže

dovést

myšlenky

k novému

počátku,

k novým

východiskům, které dávají naději na lepší budoucnost. Obdivuji jeho
optimismus, se kterým se dívá na svět, a obdivuji jeho odvahu vyjadřovat
se svobodně a to i slovy spíše básnickými.
Hlavní výsledek jeho práce, který spočívá v dialogu kultur, je
aktuální. V dnešním světě chybí vědomí o důležitosti a vážnosti každé
kultury i každého jedince. Je nejen odpudivé, ale i děsivé, s jakým
způsobem dialogu se dnes setkáváme. Vzhledem k výsledkům dochází
v komunikaci k přesvědčování, manipulaci a aroganci, ale ne k dialogu, ne
k ohledům na různé kultury a jedince. Proto je důležité rozlišovat tyto
jevy, vyvarovat se jich a snažit se chápat a porozumět i tomu zdánlivě
odlišnému kolem nás i v nás.
Je nyní lhostejné, jestli už rozum a logika dospěly do bodu změny
nebo do něj teprve dospějí, ale pokud si takový pohled vztáhneme na sebe
jako jednotlivce, je jisté, že tím počátkem může být i naše jedinečné vlastní
bytí. Pak nic z výše řečeného neztrácí smysl.
Myslím si, že je velká škoda, že Vladimír Bibler není více známý a
jeho myšlenky nejsou více slyšet. I projekt Školy dialogu kultur vznikl
v takovém prostoru a čase, že se nemohl dostat do evropského nebo
celosvětového povědomí. Bibler není ani Angličan ani Francouz a jeho
nápady se zatím nemohly rozšířit za hranice rusky mluvících zemí. Jeho
teze jsou provokativní a podnětné a věřím, že by našel své následovníky
nejen v řadách pedagogů a psychologů, ale i filozofů.
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