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William Irwin, Mark T. Conrad, Aeon J. Skoble (ed.)

Simpsonovi a filozofie
Homer myslitel

XYZ, 2010

preklad: Jan Žlábek, Petr Šaroch, Alena Fišerová, Michaela Tychtlová

• 1. Raja Halwani: Homer a Aristoteles

• 27

Homerov prípitok

• Tak na chlast! Příčinu i řešení všech životních trablů!

• 2. Aeon J. Skoble: Líza a americký antiintelektualismus

• 44

(…) Mohli bychom tvrdit, že všechno, co potřebujeme znát o životě, se můžeme naučit ze sledování
televize, ale to je zjevně něco jiného, než říkáme. Ve skutečnosti se snažíme získat zájem lidí o filozofii
tím, že využijeme jejich zájem o televizní show.

• 47

Skutečnost, že v demokracii je slyšet každý, vede k tomu, že lidé pokládají všechny hlasy za stejně zá-
važné. Demokracie má tendenci se ospravedlňovat tím, že se staví do protikladu k monarchii a oligarchii,
které nahrazuje nebo proti kterým bojuje. V těchto elitářských společnostech se určitá skupina lidí staví
do role těch, kteří vědí víc, nebo jsou dokonce lepší než zbytek společnosti, zatímco my demokraté to
víme lépe: všichni jsou si rovni. Z politické rovnosti však samozrejmě nevyplývá, že nikdo nemůže mít
vědomosti, které nemají jiní. Někteří lidé si to o většině dovedností však opravdu myslí, například o in-
stalatérství nebo opravě auta. Nikdo však (říkají) nemůže vědět lépe než ostatní, jak žít, jak se správně
chovat. To má za následek určitý relativismus: od odmítnutí vlády elit, které skutečně nemohly mít větší
ponětí o spravedlnosti než ostatní, až k úplnému odmítání objektivních standardů toho, co je správné
a co špatné. Správné je to, co cítím jako správné, co je správné pro mě.

• 55

Autoři Ústavy Spojených států amerických doufali, že se spojí demokratické principy (Kongres) s ně-
kterými pozitivními stránkami, které má vláda nedemokratické elity (Senát, Nejvyšší soud, Listina práv
a svobod). Tento systém měl smíšené důsledky, ale ve srovnání s jinými alternativami se zdá, že fun-
guje dobře. Je tato tenze v Ústavě původkyní veškeré rozpolcenosti naší společnosti vůči intelektuálům?
Jistě ne. Zčásti ano, ale mnohem spíše je tato ambivalence projevem hlubších psychologických konfliktů.
Na jednu stranu chceme mít autoritativní vedení, ale na druhou stranu také chceme autonomii. Neradi
si připadáme jako hlupáci, když ale budeme k sobě upřímní, uvědomíme si, že se potřebujeme ještě
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mnohému naučit. Respektujeme úspěchy jiných, ale někdy se jimi cítíme ohroženi a závidíme jim je.
Uznáváme odborníky podle toho, jak se nám to hodí. Použitím první osoby plurálu se zde samozřejmě
dopouštíme generalizace: někteří lidé se takto konfliktně chovají méně než druzí (a v některých pří-
padech se tak lidé nechovají vůbec), ale zdá se, že je to výstižný popis obecné mentality naší společnosti.
Není překvapením, že tuto skutečnost dokazují Simpsonovi, náš myšlenkově nejbohatší satirický televizní
pořad.

• 3. Eric Bronson: Proč je Maggie důležitá: zvuky ticha, Východ a Západ

• 60

Jak myslíme, když ne slovy? Ludwig Wi genstein říká: „Hranice mého jazyka jsou hranice mého světa.“
(L. Wi genstein, Tractatus logico-philosophicus, Věta 5.6).

• 66

Konfucius

• Mnohému naslouchej, ale mlč o tom, co je nejisté.

• 66

čínský spis Tao te ťing

• Ti, kteří vědí, nemluví, ti, kteří mluví, nevědí.

• 4. Gerald J. Erion a Joseph A. Zeccerdi:Margeiny morální zásady

• 5. Mark T. Conrad: Tak pravil Bart: O Nie schem a cnostech zla

• 99

Nie sche

• Lid odděluje blesk od jeho světla, a to pak bere jako aktivitu, jako účin nějakého subjektu, který se
nazývá blesk… Ale žádný takový substrát neexistuje; za aktivitou, působením, děním není žádné
„jsoucno“; „aktér“ je k aktivitě jen přibásněn – aktivita je vše. Lid aktivitu v podstatě zdvojuje, když
nechává blesk ještě svítit, toť akt aktu: předpokládá totéž dění jednou jako příčinu, pak ještě jednou
jako její následek.

• 104

Během svého života Nie sche nikdy nepřestal brojit proti těm, kteří podle něj odmítali realitu, těm,
kteří podle něj nejsou dostatečně silní k přijetí života takového, jaký je. Sem patří tradiční filozofové
a prakticky všechna náboženství. Nie sche říká, že ti všichni mají ve snaze o dosažení útěch sklon před-
pokládat fiktivní druhý svět, zásvětí, ve jménu kterého popírají zde a nyní přítomný tok skutečnosti.
Platón například věří v říši věčných a neměnných idejí, které se nacházejí za tímto světem pomíjivých
a nestálých jednotlivin. Křesťané jako své zásvětí postulují Boha, nebe a duši v protikladu k lidským
bytostem, zemi a tělu. Jinými slovy: tento svět je chaotický a nesmyslný, tudíž nesnesitelný. Proto raději
budu věřit, abych se cítil lépe, v nějaký jeho protiklad. Budu věřit v cosi spíše věčného než pomíjivého,
v cosi stálého spíše než chaotického, smysluplného spíše než nesmyslného.

• 6. William Irwin, J. Lombardo: Simpzonovi a aluze: „Nejhorší esej všech dob“

• 122

Ralph Waldo Emerson

• Nemám rád citáty. Řekněte mi, co víte.

• 130

Není pochyb, že používání aluze v sobě nese jistou dávku elitářství a výlučnosti. Kultivovat s někým
důvěrný vztah zároveň znamená vyloučit druhé. Ne všichni diváci Simpsonových ocení zjevnou narážku
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naAyn Randovou. Ještě méně jich pochopí skrytější aluze na Ginsberga aKerouaka; opravdu jenmálokdo
si uvědomí, že Bartova představa pekla odkazuje na obraz Hieronyma Bosche (…). To, že někteří lidé
chápou kulturní aluze a jiní ne, je jev starý jako samotné umění a literatura (a dnes televize). Rostoucí
počet těch nechápajících je však problémem ryze dnešním, jedním z důvodů tohoto stavu je neexistence
široce sdílené množiny znalostí, kterou E. D. Hirsch, Jr. ve svém vychvalovaném i zatracovaném best-
selleru Kulturní gramotnost: Co by měl znát každý Američan (…) nazývá „kulturní gramotností“. Kulturní
gramotnost je klíčovým prvkem úspěšné komunikace a porozumění, což v souvislosti s aluzemi platí
dvojnásob.

• 132

Aluze v Simpsonových jsou esteticky účinné taktéž v tom, že nepůsobí rušivě. Scenáristé seriálu jsou si
vědomi, že ne každý je schopen rozpoznat všechny aluze, a tak je do textu zapracovávají tím způsobem,
že v případě rozpoznání náš divácký zážitek prohloubí, nijak jej ale nesníží, pokud si jich nevšimneme.
Vyvážená práce s aluzemi v Simpsonových umožňuje, aby měli požitek z jednoho a téhož seriálu mladí
i staří, intelektuálové i prosťáčci, vzdělanci i nevzdělanci.

• 133

(…) Aluze (…) potěší ty, kteří ji rozpoznají, ale nepůsobí nijak rušivě na ostatní. Je možné, že bystřejší
diváci v tomto i jiných případech poznají, že se zde na něco odkazuje, i když nejsou schopni říci na co.
To ale neznamená, že se divák v dané situaci přestane orientovat. Spíše se pousměje při vědomí, že se
odehrává něco humorného, byť to není schopen přesně určit.

• 134

Aluze mají vedle estetické také praktickou hodnotu. Ta spočívá v tom, že odkazují k dalším uměleckým
dílům. A takové odkazy následně vytvářejí kontext a tradici, v jejichž rámci je dílo interpretováno.
Zatímco filozofové se vyrovnávají se svými předchůdci nebo současníky kritikou jejich argumentace
a nabídnou nové, v ideálním případě lepší, umělci na své předchůdce a současníky odkazují. Umělci jim
mohou pomocí aluze vyjádřit poctu, parodovat je, zesměšňovat a překonávat.

• 138

Přímočaré aluze a kombinace popkultury s vysokou kulturou ještě nemusejí signalizovat „zužování
duševního obzoru Ameriky“. Umíráček by měl zaznít až ve chvíli, kdy by celá jedna generace ve svých
estetických nárocích nikdy nepokročila od Simpsonových dále. Žádné takové „akutní nebezpečí“ nehrozí.
A Simpsonovi, stejně jako tato kniha, splní svůj účel nejlépe, když budou diváky a čtenáře inspirovat
k hlubšímu zamyšlení nad kulturními, estetickými a filozofickými otázkami, jichž se stačili pouze letmo
dotknout.

• 139

Ma Groening

• To je na Simpsonových to nejlepší: pokud jste přečetli pár knih, pochopíte více vtipů.

• 7. Deborah Knightová: Populární parodie: Simpsonovi se potkávají s kriminálním filmem

• 8. Carl Matheson: Simpsonovi: Hyperironie a smysl života

• 170

(…) Mnoho současných diváků nebude schopno pochopit, oč jde v Simpsonových, vinou neznalosti pop-
kultury, která tvoří referenční základnu pro odkazy, s nimiž se v seriálu setkáváme. Protože tyto od-
kazy nepochopí, je možné, že tito lidé budou interpretovat Simpsonovi jako běžnou rodinnou, byť snad
poněkud výstřední komedii, jejíž postavy nejsou ani obzvlášť inteligentní, ani nijak zajímavé. Na základě
tohoto se budou domnívat, že tato show není významná ani vtipná a také že lidé, kteří mají tuto show
rádi, mají horší vkus, jsou málo inteligentní nebo mají nižší nároky na styl humoru. Ale odpůrci této
show přicházejí nejenom o velkou dávku jejího humoru, ale také jim nedochází, že skladba použitých
narážek je absolutně zásadní pro vývoj příslušné postavy a udávání tónu. A tak se tito lidé, kteří nejsou
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velkými fanoušky popkultury jako takové, budou bránit přiznat, že přicházejí o něco zásadního, protože
je velmi obtížné slepému vysvětlit, co jsou barvy, a to zvláště když vás neposlouchá. Na druhé straně ti,
kteří dokážou nalézt potěšení v hledání souvislostí mezi narážkami, se budou o to více radovat z této
hry díky její výjimečnosti. Není nad vtip pro zasvěcené: skutečnost, že mnoho lidí Simpsonovy nechápe,
může pořad pro ty, kteří mu rozumí, učinit ještě vtipnějším a lepším.

• 188

Myslím si, že okamžik zdánlivě šťastného konce, který v každé epizodě Simpsonových trvá asi tak 30
sekund, je tam hlavně proto, aby nám pomohl vydržet 21,5 minuty zběsilé krutosti na začátku příští
epizody. Jinými slovy, dojemné rodinné okamžiky pomáhají Simpsonovým přežívat jako seriálu. Tato
komedie není vytvořena pro účely nějakého poselství; příležitostná iluze pozitivního poselství je použita
k tomu, abychom byli schopni tolerovat další dávky jejího humoru.

• 9. Dale E. Snow a James J. Snow: Sexuální politika v Simpsonových

• 10. James Lawler:Morální svět rodiny Simpsonových: kantovská perspektiva

• 11. Paul A. Cantor: Simpsonovi: nukleární rodina a atomistická politika

• 241

Mnohým by se mohlo zdát, že Simpsonovi jsou jen bezmyšlenkovitá zábava, ve skutečnosti však jde o je-
den z nejsofistikovanějších zábavných a satirických pořadů, který se kdy v nějaké americké televizi ob-
jevil. V průběhu let se pořad dotkl mnoha vážných témat: jaderné bezpečnosti, ekologie, imigrace, práv
homosexuálů, žen v armádě a tak dále. Paradoxně je to právě grotesknost, co seriálu umožňuje dosáh-
nout míry závažnosti, kterou v jiných televizních pořadech nenajdeme.

• 248

(…) Rebelství, které vidíme i u Barta, je ctěným americkým archetypem a (…) celá tato země je založena
na neúctě k autoritám a na projevech rebelství.

• 251

Homer je extraktem čistého otcovství. Dejte pryč všechny kvality skutečně dobrého otce – moudrost,
soucit, klidnou povahu, nesobeckost – a to, co zbude, je Homer Simpson se svou čistou, bezmyšlenkovi-
tou, urputnou oddaností rodině. Právě proto nemůžeme Homera přese všechnu jeho hloupost, slepou
oddanost a sebestřednost nenávidět. Ve snaze být lepším otcem neustále selhává, nikdy se však nepře-
stane snažit, a právě to z něj v určitém zakladním a důležitém smyslu dělá dobrého otce.

• 267

Simpsonovi (…) obhajují běžného člověka proti intelektuálům, a to způsobem, který pochopí a ze kterého
se může radovat běžný člověk i intelektuál.

• 12. Jason Holt: Springfieldské pokrytectví

• 13. Daniel Barwick: Radost ze zmrzliny: pan Burns, Satan a štěstí

• 294

Simsponovi

• Smithers: Obávám se, že máme špatnou image. Podle veřejného mínění vás lidé mají za obludu.

Burns: Takové lidi bych nechal umlátit!

• 299

Jedním z charakteristických rysů nešťastného života je absence smyslu a jedním z charakteristických
rysů šťastného života je smysluplnost.

• 14. David Vessey: Zdravíčko, sousede: Ned Flanders a láska k bližnímu
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• 15. Jennifer L. McMahonnová: Funkce fikce: Homerova heuristická hodnota

• 332

Martha Nussbaumová: Love’s Knowledge

• (…) Bez fikce je naše zkušenost příliš omezená, provinciální. Literatura ji rozšiřuje a nutí nás vytvářet
si názory a pocity k věcem, které by jinak byly příliš vzdálené našemu vnímání.

• 332

Wayne Booth

• (…) Za měsíc čtení si mohu vyzkoušet více životů, než čím vším bych mohl být za celý život.

• 341

Snad pro svůj nedostatek vážnosti nebývá komedie, pokud jde o otázku vzdělání, brána tak vážně jako
jiné žánry. To je však velmi nešťastný přístup. Zatímco vážnost vždy dostává prostor, komedie jako
pedagogický nástroj spíše nahání strach. Tím, že odsouvá určité úzkosti a narušuje naše zakořeněné
návyky, může komedie vnést světlo do věcí, o nichž by jinak bylo příliš obtížné mluvit. Například ne
zrovna mnoho z nás by přiznalo, že trpí paranoiou nebo záchvaty, které z ní mohou vzejít. Homer nám
ovšem přijde tolik vtipný do značné míry právě proto, že tyto sklony projevuje nepokrytě. Smějeme se
mu, protože v něm vidíme něco z nás. Náš smích nás poučuje o nás samých.

• 16. James M. Wallace:Marx ve Springfieldu (Karl, nikoli Groucho)

• 17. David L. G. Arnold: „A zbytek se napíše sám“: Roland Barthes sleduje Simpsonovy

• 18. Kelly Dean Jolley: Co je podle Barta myšlení
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