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Kterejsi izák, chasid z bubrovskejch povídek stále utíkal do lesa, a dostával za to „co proto“. 
Bůh je všude stejnej, říkali mu. A od odpověděl: ale já nejsem všude stejnej…

Jsou země, kde je pořád slunce. Všem lidem se tam daří, neznají regma, trudnomyslnost, nemusejí 
dělat dřevo na zimu a nebo se (v moderní verzi) starat, jak zaplatit topení. Jenže jsou to země, kde 
je docela těsno,  co lidi pamatujou tak tudy procházela jedna horda lumpů za druhou. Ono jich 
koneckonců dost prošlo i tady, a to jsme za Alpama, kde se dá na motorce jezdit jen polovinu roku.

A tak prší, usedavě prší, a já vím, že Bůh je stejnej, ale nepomáhá to, já jsem střídavě nasranej 
a smutnej, bez šťávy, beznadějně starej a unavenej. Sere mě to. Nikdy mi to, pravda, moc dlouho 
nevydrží a je to sichr - jak začne mrznout, zas se to zlepší.
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Listí padá
podzim nastává
letí si pavučina větrem
 a pavouček je blázen
a bloud
 když sní
když sní

Právě tak sní, jako i já
 léto je prázdný a zima je zlá
tak jen si spočítej čas na tváři svý
 tvůj stín, to ví
tvůj stín, to ví

/ text písně, část -  J.B.Ř/
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Kdo se pohybuje v místnostech vytápěných a klimatizovaných, kdo žije pod ochrannou rukou 
civilizačního servisu… kdo cestuje za sklem, pod střechou, pod zemí, zkrátka komu občas 
neoprší krk, kdo si nepamatuje, kdy mu naposledy ostré kapičky sekaly do obličeje a kdy naposled 
zabloudil v mlze… ten neví, co je to podzim.

Kdo strávil dovolenou převracením opékaného těla v horkém písku, kdo žije na cestě mezi 
soláriem a vyhřívaným bazénem… kdo dýchá vzduch jen výjimečně, kdo není odkázán, kdo 
neumí s nejistotou vyhlížet ranní nebe, kdo nečeká na jedenáctou, která rozhodne… netuší, jak 
bídné bylo letos počasí.

Zato ten, komu píchá v kyčli, jen co klesne tlak, komu se kroutí koleno, aniž by se hnulo, komu 
táhne v kotníku jako v komíně, kdo má barometr v lebečních kostech, ten neví, co to je zpívat 
o tom, že léto končí, ten neví co to je zpívat
 … podzim, podzim přišel zas
 podzim., podzim je i v nás
Kdo je pln životního optimismu a má proč, kdo má kalendář rozdělený na dekády podle počtu 
pracovních dní ten, nemůže pochopit náladu této Možnosti, 
ten neví, kdo je… pavouk …
 … kdo je nedobrovolný lakmusový papírek podzimu.
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Stalo se, co se čas od času musí stát – technika vypověděla službu, zmizely mi adresáře, na které 
jsem posílal oznámení – mimo jiné i ten, na který posílám avízo Možnosti.
Ani Možnost už není co bývala a reálných sešitků 19,5 x 20,5 s přelepeným hřbetem dělám stále 
méně, vyvěsím PDF na www.moznost.wz.cz. a pošlu avízo do seznamu…
Ale teď? V odeslané (skryté) poště jsem nalezl seznam adres, ale zahalený do spousty „šurvajzu“, 
bylo dost nepříjemné se k těm adresám skrze klávesu „del“ dostat. A jak jsem je tak lovil z toho 
všeho humusu, napadlo mě, že možná řada z nich neexistuje, a já posílám svoje avízo do prázdna. 
A co když vůbec posílám všechna svá avíza do prázdna? 
Podzim, září ale počasí jak na konci října, a takové neveselé myšlenky… A tak jsem napsal „vážení, 
chcete-li dostávat avízo, napište, projevte zájem, stačí „ano“ – to je pár kliknutí. A zařekl se, že 
pokud se nikdo neozve, tak se na to vykašlu.

Překvapilo mě, že ještě do večera jsem dostal 10% odpovědí a do týdne 35%. Nějaká zbloudilá 
ovečka se ozve občas i po delší době.  Někdy je to ANO z adresy, pod níž si vůbec nedovedu nic 
představit (třeba jako RFZ@kbdc.nic), jindy moc dobře rozeznávám šibalský úsměv toho, kdo 
odpovídá. A srdce to zahřeje.

YO
Tak tedy, milý příteli, ano.
Vážený kolego, jsem rád, že jsem stále ve Vašem avizovém seznamu.
Děkuji za Možnost a hlásím se o další avízo. Ať už z voňavých cest, modravých dálek, či   
 intelektuální nirvány.
Avízo posílej - alespoň malé světélko ve tmách nám ponech...
Ano, Josefe, posielaj mi to. Ja mam tvoju moznost rad a aj si v nej  zvyknem citat.
ano, sí, ja, posílej, posílej, díky 
Já to chci! Dejte mi tóó!!! Proč to tady není! !!!
každou Možnost zhltnu a přepošlu dál, takže si u mne poznamenejte  „ANO”.
tak dobre, josefe, co tedy mame delat, ze ano...  - ano, kdyz uz neni  lepsi  m o z n o s t …
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Síťovka jako symbol 

Vlastně mě na to navedly letišťní služby balení zavazadel – pán v perfektním oděvu veze 
k odbavení jistě dosti drahý kufr.. ale ten vypadá, jako by si s ním vyhrál bulharsko-americký 
výtvarník Christo, který zabalil leccos, od ostrova až po Bundestag; je celý zavinut ve fólii jako 
nějaký kokon.
V létě jsme spali u motorek kdesi ve Slovinsku a vyplašilo nás UFO – šílený stroj, který jezdil 
po louce a požíral úplně čerstvě posekanou trávu, aby pak za strašného mlaskání a divých světel 
vyprdnul několikametrákový válec – tlustou igelitovou tubu budoucí individuální siláže.
A to nemluvím o potravinářské fólii, ta mě pronásleduje, kam se podívám.

Ale dřív než se začaly po světě roztahovat ty hnusné blány, dřív než se začala doba igelitová, bylo 
všechno jinak. Kdo chce mluvit o sítích, musí znát tuhle dobu, jinak neví nic, jinak je jeho poznání 
na vodě. Kdo chce mluvit o sítích, měl by především rozumět tomu, co je to síťovka bavlněná, 
jemně háčkovaná, vypracovaná a v barvách, s různými oky sítě – troj a šestiúhelníkovými, 
s motivem hvězdiček atd., měl by vědět, jak se do dlaně vtiskuje z hrubého silonu drhaná, 
omyvatelná síťovka pozdních šedesátých let, dávno po Bruselu. Kdo nezná to překvapení, jak se 
oka síťovky poddajně roztáhnou, když síťovka pojme meloun, kdo si jako dítě nevšiml napětí, 
které v síťovce způsobily rohy těžké krabice, kdo se nedíval, jak si síťovka pohrává s „miminkem“ 
igelitové doby, pytlíkem mléka, a trápí ho výsměšným znakem, tisícem kosočtverců…

Ano. Síťovka se nehodí na smetí jako plastové tašky z obchodů PLUS, na nichž je pidiaturním 
písmem napsáno, že si je děti nesmějí nasazovat na hlavu… jenže z igelitové tašky bych jako dítě 
nikdy nic nevysoudil, nic by z ní na mne nekoukalo, každá igelitová taška je potenciálně protržená 
a teče z ní sajrajt, zato každá síťovka je potenciálně ježkem v kleci, resp. klecí, ze které se tak nebo 
onak dá vyjmout něco cenného, zajímavého…
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Dostal jsem knihu, že si ji „musím přečíst“ bývají to danajské dary. Jen málokdy se stane, že člověk 
sdílí nadšení toho, kdo mu text doporučuje – je v jiné situaci, rozpoložení, řeší jiné problémy.  Ale 
nemohl jsem odmítnout, protože už svým tématem ta kniha sedla do mé nálady: byla o sítích.
Ha, světové spiknutí, kontrola, špionáž, mafie, organizovaný zločin – ti všichni mi lezou po drátech
i bezdrátech do soukromí, do bytu, do záchoda, kde je umístěn server… do…  Dočetl jsem jen ze 
setrvačnosti.
Nejvíc ze všeho pro mne ta kniha byla svědectvím o tom, jak se „živí“ armáda „vědců“ v Americe, 
jak si hledají témata, která by mohla získat podporu při dalším „výzkumu“, jak si hledají cesty 
k tomu „dostat se na výsluní“. V mnoha ohledech jsou jejich „výstupy“ zcela odtržené od života, 
ale nad tím se už nikdo nezamýšlí. Sítě ? Nechytají se do nich mouchy, nerostou v koutech našich 
bytů, ani se na nich nezrcadlí ranní rosa. Autor nás provádí světem statistické náhody, vojenských 
výzkumů, vznikajícího internetu a jeho růstových modelů … abychom pochopili, že se na 
tom všem od počátku podílel. A s ním samozřejmě velká řada jeho maďarských krajanů. Je to 
samozřejmě jedna velká bublina, některé ty věci znám od základní školy, ale…
kdo by si všiml, že bublina je pravým opakem sítě?

Ale nechme bubliny na jindy, dnes jsme u podzimu, pavouků a kniha, se kterou polemizuji je 

A.L.Barabási – V pavučině sítí

První vydání Fénix 2005. Pro někoho kultovní kniha, která převrací myšlení – od Gaussových 
křivek k exponenciálním grafům, od hierarchických struktur k sítím. Pro mne příležitost, jak 
některá tato témata otevřít v Možnosti
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„Různorodost sítí… je ohromující.. bylo by nemožné integrovat tyto různorodé interakce do 
jediné všezahrnující pavučiny. Ať se však díváme na jakoukoli organizační úroveň, setkáváme 
se se stejnými stabilními a univerzálními zákony, jako jsou ty, které vládnou v přírodních sítích. 
Úkolem jak ekonomického tak síťového výzkumu je uvést tyto zákony do praxe.“

Někteří lidé jsou stále stejní a v duchu modernistického snu se snaží „napomoci světu“ tím, že 
zavádějí přírodní zákony do praxe. Místo aby je (když jim tak věří) nechali působit a zabývali se 
něčím příjemným. Neboť zákon je přeci zákon – buď nějak „je“ a pak je nesmysl ho „zavádět“, 
uvádět do praxe, nebo naopak něco zavádím do praxe, ale pak to zaváděné není přírodní zákon, 
alespoň ne tak, jak si myslím, že je běžně v přírodních vědách chápán.
Kniha je to mnohomluvná, dala by se proškrtat na polovinu, ale – základní představu o historii 
tak dynamického jevu jako je internet dává. Pochopil jsem z toho, že většina vláken této sítě 
je jednosměrná a ještě několik docela zajímavých věcí. Jen by autor neměl propadat iluzi, že 
jeho jazyk je dost dobrá síť. Měl by si naopak připustit, že jeho jazyk je stále sofistikovanější
a zranitelnější systém, který stojí na řadě nevyřčených a často si protiřečících si předpokladů.

Nejmarkantnější je to tam, kde si dovoluje prognózovat. Modernisté prognózují rádi, protože mají 
dojem, že pochopili struktury, že znají „organizační principy“, zákony, ze kterých se dají odvodit 
trendy budoucího vývoje – a když už na takovou kartu vsadí, tak jsou také zainteresováni na 
tom, aby budoucnosti k vytčenému cíli pomohli. Autor to přiznává – chce takové manipulativní 
aplikaci poskytnout teoretické založení, spoluvytváří pro ni myšlenkový fundament. A ještě 
jinak jsou modernisté tohoto druhu zainteresování – aby jejich téma bylo „významné“, aby na 
jejich výzkum byla masivní společenská objednávka. A tak se vedle střídmě formulovaných 
pasáží o povaze internetu „vylíhnou“ témata jako AIDS, ekonomika (z této části je naše citace), 
biologie – i  bizardní předpovědi týkající se těchto oborů. Např. že do r. 2020 bude léčení 
zcela individualizováno a přeneseno na buněčnou úroveň – neboť nejen že už známe „větu“ 
chromozomu, ale budeme znát i funkční sítě, které jsou touto strukturou řízeny. Bez komentáře, 
tak je to s prognózami nejlepší.
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II.
Jedna moucha v síti
(Jak je to vlastně s těmi konkurenčními grafy: Gaussovou křivkou a exponenciálním grafem?)

Gaussova křivka ukazuje pravděpodobnost výskytu podle definičních znaků. Je to statické
vymezení pole, ve kterém je vyjádřena pravděpodobnost (nebo reálná frekvence) výskytu.  Je 
v podstatě a-hodnotová, porovnáním dvou Gaussových křivek získáme informaci o tom, jak velký 
je rozptyl, jak „husté je naopak jádro“ atd., případně jak si v tomto v definovaném poli stojí ten
který sledovaný případ.
Naproti tomu exponenciální křivka (graf) vykazuje hodnoty. Stejně jako u Gaussových křivek 
můžeme srovnávat dva tyto grafy podle toho, jakou mají charakteristiku vývoje, jak velký 
mají „exponent“, ale pole, které je znázorňováno exponenciální křivkou, je jiné: definičním
znakem, který je pro toto pole charakteristickým, je právě hodnota sledované veličiny. Typickou 
exponenciální křivkou je vyjádření distribuce majetku (bohatství) mezi jednotlivci, kde strmě 
stoupající konec grafu tvoří několik jednotlivců s miliardovými majetky. A stejně tak může 
sloužit pro vyjádření významnosti uzlů internetu, neboť jako sledovanou veličinu tu máme počet 
připojení. Tento typ křivek zná také každý, kdo čerpal vodu v maringotce – a dělal někdy tzv. 
„stoupací zkoušku“, kdy se měří nastoupávání hladiny ve vrtu v čase po vypnutí čerpadla.

O tom, jakou podobu bude mít výsledná křivka, se přeci v zásadě rozhoduji v okamžiku, když si 
kladu otázku. V případě, že bych chtěl zjistit, jaký je vzestup hladiny po určité době a zkoumal 
velké množství vrtů v závislosti na vydatnosti, dostal bych…gaussovu křivku, ve které by bylo 
patrné, jak na tom daný vrt „je“ vzhledem k dostatečně reprezentativnímu vzorku. Bylo by to pro 
tento případ nepraktické, ale výsledky bych z několika takovýchto Gaussových křivek dosáhl velmi 
podobné jako z interpretace charakteristik jedné křivky exponenciální.
Gaussova křivka nebo exponenciální křivka nejsou nějakou „vlastností“ pole samy o sobě – jsou 
průmětem našeho uvažování, našeho přístupu k problému.
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III.
Vyhlašuji konec centralizovaným modelům a hierarchiím. Budoucnost patří sítím!

Krásný vzkaz autora, jak kdyby byl vepsaný do cíle  americké levice, jak ji prezentuje Clintonová 
nebo Obama: konec všech hierarchií, vše se stane plynule přecházející v cokoli jiného, konečně nás 
všechny sevře mateřská síť (náruč) systému, který nenechá nikoho stranou… nechme ale naopak 
my stranou chmurné politické vize, které ovládají demokratickou stranu v Americe.
Bereme vážně tvrzení, že většina vegetativních systémů jsou sítě svého druhu. Strom nemá žádný 
„řídící orgán“, smysl má jen jako celek, který se obejde bez části větví, kořenů – kůry . Jde jen 
o to, aby nebyla porušena síť jako taková, aby nebyla přetížena některá její část tak, že by došlo 
ke kolapsu. Ale mnoho stromů nezahubí ani to, že se jejich kmen zlomí nebo podemletý vodou 
padne, například vrba tento zásah přečká a vyrazí do nových vertikál s novým životním elánem…
A právě tady jsme u věci, kterou nám žádný architekt sítě nevysvětlil: jak je síť jako taková 
„poháněna“, živena, jak je to možné, že rostlina „žije“ a síť internetu „jen funguje“?

U internetu je to snadné – miliony počítačů jsou napojeny na elektrickou energii a na desítky 
milionů lidí, kteří jsou zdrojem pohybu v této síti. Dalo by se tedy nakreslit síť tak, že kolem ní je 
celá… struktura vnějších podnětů a energie, která této síti umožňuje, že je funkční. Je to schéma 
typického parazita, plně závislého na hostiteli. A z toho také vyplývá ohrožení této sítě – stačí 
příliš mnoho nebo příliš málo  - není zde ani slechu o něčem, co se označuje jako homeostáze. 
Homeostáze internetu je odvozena od společenské homeostáze, internet je a zůstává sekundární 
sítí, závislou na stabilitě hostitele – společenské struktuře. 

Internet je síť, která byla dobře sestavena  a polita mrtvou vodou, takže „srostla“, je možné ji 
vnímat jako celek. Ale k tomu, aby žila svým životem by bylo třeba mocných kouzel, především 
polít ji „živou vodou“.  Možná, že se o to Harry Potter někdy pokusí.

Jedna stvořená vrba je na tom jako síť nesrovnatelně lépe než celý internet. Je „do světa“ obrácena 
tisícem listů a naopak tisícem kořenových vláken, a kořenů dávajích fyzickou oporu… ale hlavně, 
není parazit. Je ve svém prostředí prakticky nezničitelná, a je schopná vytvořit během svého života 
nesmyslně mnoho semen, která vítr může přenést na nesmyslné vzdálenosti. A navíc – není ve 
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světě jediným typem stromu – existuje vedle ní i jalovec, jehož stanoviště jsou naopak suchá, který 
sice také vydrží leccos, ale který je ve svém rozmnožovacím cyklu navázán… na život ovcí a koz 
– protože jeho semena jsou zpravidla plodná až poté, kdy projdou jejich trávicím traktem. Nejen 
vegetativní, ale i živočišný svět je možno vnímat jako provázanou jednotu – ale je sítí? Není to jen 
obraz naší redukce života na funkční schéma? Jednota rostliny se přeci nemanifestuje jako síť, ale 
jako to, co je krásné, živé a v posledku neredukovatelné.

 Internet je sítí svého druhu, ale je nesmyslné přirovnávat ho k organismům, byť i interpretovaným 
jako funkční sítě. Spíše je markantní jeho podoba se společenskými sítěmi – které jsou také závislé 
na vstupech, zprostředkovaných jejich členy – ať již jsou to sítě typu Armády spásy nebo mafie
(relativně hierarchizované) a zmiňované Al Kaidy (relativně decentralizované). Vždy tu ale je 
základní téma, které danou síť definuje: síla, která ji udržuje dohromady. Může to být kombinace
moci a vnitřního strachu (jako u mafií), kombinace vnějšího strachu a náboženského fanatismu
(jako u Al Kaidy), společenského optimismu a zvýšené osobní zodpovědnosti (jako u Armády 
spásy) – v každém případě však o tom, jak jsou takové sítě „drženy pohromadě“, není v této knize 
ani slovo – a to by mě zajímalo nejvíc. 
U internetu je to zjevně očekávání uživatelů, očekávání inzerentů,  nakupujících, těch, kteří 
hledají odpovědi na své otázky. Internet se tak stává neoddělitelný od společenské struktury, 
protože velká většina lidí si jen těžko dovede představit, jak by internet nahradila v případě jeho 
dlouhodobějšího výpadku. V důsledku toho je společenská struktura sama závislá na všech 
vstupech, které jsme popsali výše – je závislá na zachování „přiměřené zatíženosti systému“.  
Ale „JAK“ jsme pomocí internetu „spolu“, na to se zde neodpovídá. Tvoříme spíš armádu spásy, 
nebo mafii?   Výzkumy  A.L. Barabásziho v tomto smyslu nic nového nepřinášejí. Kolečko
se uzavírá a to pro systém nikdy není dobré konstatování. Společnost se díky internetu stává 
zranitelnější, protože je závislá na systému, který nemá vlastní homeostázi, a nikdo ani příliš 
nezkoumá, jaké síly tuhle síť formují. Je lépe být závislý na vrbách, jalovcích a ovcích. A když už 
jsme závislí na internetu,  nemělo by právě tohle být předmětem našich úvah? Tam, kde je autor 
pln optimismu, zůstává mi rozum stát nad jeho naivitou.
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Hodnocení a hodnota

Tentokrát sahám do Trivia pro jediný motiv: hodnota – jak se objevil v článku k tématu duchovní 
hudby

Jsme neustále konfrontováni s postmoderním myšlením, a jedním z jeho „pilířů“ je popření toho, 
že by se dalo cokoli s určitostí říci, tedy že by bylo možno objektivně hodnotit. V tomto světě meta-
kulturních pozic je hodnota  cosi individuálního, co přeneseně může být i sdíleno, ale především 
– měří se vždy na daném kulturním pozadí, v rámci daného horizontu atd. V těchto „rámcích“ 
je  hodnota  prostě něčemu připisována – a podstatné je, že o tom v dané společnosti vládne 
„rámcová shoda“. Tak se daná společnost identifikuje v hodnotách – jako v proměnlivém procesu
- a my, protože jsme pokročilí a postmoderní, už přeci nepotřebujeme „rámec“, který by naše 
postoje „potvrzovat“, my si pro svoje postoje „nějaký“ rámec vybíráme.

Považuji za důležité takový individualismus (směřující k libovůli v hodnocení) odmítnout, stejně 
tak jako nějaké „meta-hledisko“, hledající společný hodnotový jmenovatel pro všechny kultury 
(tedy včetně těch, které se zjevně vylučují, např. vegetariánů a lidožroutů). 
Hodnota jako pojem je klíčová vzhledem k pojetí evropské kultury, není možné se s ní takto 
vypořádat jako s něčím marginálním. 
Nejvíc toto ahodnotové selhání vypovídá o velké slabině sekularizovaného myšlení 20. století. 
Hodnota je pojem neoddělitelný od kultury a hodnocení je v rámci evropské kultury zcela 
normální myšlenková činnost, skrze kterou se orientujeme. Je to velmi komplexní proces, ve 
kterém můžeme (jednoduše) porovnávat původní představu (očekávání) s tím, co nastalo 
(skutečností), srovnávat jednu věc s druhou, využívat nejrůznější sofistikované postupy,
interpretovat, zobrazovat, komparovat… ale především, hodnocení je akt, kterým se člověk 
vztahuje k podstatě věci (otázka: „je tím, čím by měla být?“) a zároveň k absolutnu (je to „božské“ 
a nebo naopak „je to průser?“).  Je to ale takové vztahování, které se nestaví na pozici „takto to 
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je“. Staví na otázce, která musí být aktuálně zodpovídána, ale nikoli jednou pro vždy a definitivně
zodpovězena a tím zařazena do „muzea bývalého myšlení“.
Hodnocení je tedy vždy ne-definitivní, a ukazuje tak jako marné pokusy encyklopedistů popsat
svět. Protože popis (čehokoli) je vždy zároveň v jistém smyslu hodnocením, musí směřovat 
k vysvětlení, porozumění smyslu dané věci, v pokleslejším smyslu k popsání její funkce atd.
Staví se na samotném faktu, že otázka před námi stojí, jako před námi stojí odpovědnost za to, 
že porozumíme a že z tohoto porozumění něco vyvodíme. A také že porozumíme, a toto svoje 
porozumění jsme schopni zargumentovat a konfrontovat s ostatními, podílet se tak na shodě 
o způsobu, jak se stavět k řešení otázek, které jsou svojí povahou společné.

Hodnocení odpovídá a  vypovídá – a k této výpovědi zároveň vytyčuje rámec – odkazuje se na 
postup, kroky, na základě kterých jsou ty a ony závěry součástí hodnocení. A také na rámec, formy 
myšlení, způsob, jak byly zjišťovány. Žádné hodnocení nemůže být úplné, protože by muselo 
obsáhnout svět (zjistit, jak je to se světem), muselo by být větší než svět sám. Proto také mohou 
stát různá hodnocení „vedle sebe“, v něčem se lišit a v jiném spolu souznít, mohou používat různé 
metody, ale vždy odkazují na to, jak se dochází k výsledku, který je do takové veřejné nabídky 
hodnocení a postojů (diskuse) předkládán. To je také motiv, který  vyzdvihuje současný papež 
Benedikt XVI. -  mluvme spolu tak, abychom argumentovali - dokládali svoje východiska a stavěli 
je vedle výsledků.  Nejde o to zpochybňovat fakt, že všichni rozumíme tomu, co je Pravda. Jde jen 
o to připustit si s jistou skromností, že na argumentaci správnosti pravdy a na způsobu, jak se jí 
dobírám, se vždy jen podílím. Mimo jiné tím, že argumentuji, mimo jiné tím, že hodnotím. To je 
komplementární, protože teprve v hodnocení  odděluji, rozděluji, stavím hranice věcí a pojmů, 
dávám do vztahu.
My se jen nedovedeme vyrovnat se situací, kdy byl zatemněn a destruován samotný základ 
evropské kultura - soubor základních pravd a východisek, které  mají axiomatický charakter - 
moderní Evropa provedla eskamotérský kousek a podvod sama na sobě – vychází z toho, že jde 
libo-volně nadefinovat v podstatě jakýkoli set východisek, a z nich pak postavit „pravdy“ takto
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pojatého světa. Tento relativismus má svoje předpoklady, nevzešel jen z odporu proti hierarchické 
společnosti, tento proces nelze zjednodušit na laciné „selhání“ těch, kdo se vzpírali autoritám.  
Jde o podobný myšlenkový proces, který vedl ke konstrukci geometrií odlišných od eukleidovské 
apod. Ale touto věcí se zde nebudeme zabývat.

Papež mluví o tom, že je třeba obnovit roli evropského myšlení jako myšlení opřeného 
o argumentaci, postaveného na hodnocení. To znamená: formulujme a  snažme se argumentovat 
svoje názory - ale neidentifikujme svoje názory s „pravdami světa“  a svoje myšlenkové postupy
s popisy funkcí světa.
Je třeba se znovu naučit diskutovat.

V první polovině dvacátého století se hodně mluvilo o roli „kritiky“ – ve výtvarném umění, filmu,
literatuře. Byla míněna interpretativní kritika – která ukazovala „něco jako něco“, ukazovala věci 
tak, že je dávala do kontextu. Ale argumentace takovéto kritiky se stále více opírala o subjektivní 
dojmy na straně jedné, a o ideologická schémata na straně druhé - a ani jedno nelze zpochybnit, 
aniž by byla přerušena společná řeč.
Dnes se situace dostala tak daleko, že není třeba argumentovat, stačí se ... podbízet. Manipulace 
a takovéto podbízení (negování nároků světa, odpovědnosti, pravdy atd.) jde ruku v ruce. 

Je na čase se vrátit a obhajovat hodnoty a hodnocení z pozice, která si cení kritiky  založené 
argumentací (hodnotícího postoje) a nebojí se postavit proti „libovůli v hodnocení“ To není jen 
věcí nějaké okrajové pseudokulturní šlupky, která je z hlediska našeho života druhořadá. Jde 
tu o hodně - o naši odpovědnost, o naši schopnost vztahovat se k pravdě jako takové a hlavně 
o schopnost  nést, podržet něco z kultury, která nás zrodila.
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Myšlení: zrak, sluch, hmat

„Máš barevné sny?“ ptá se občas někdo, protože je to pro něj důležité: „nevím, vůbec mě 
nenapadlo se tím zabývat“, odpovídám většinou, a někdy naopak vyprávím sen, u kterého byla 
podstatná barevnost. Tyhle a podobné dotazy nás vedou k obecnějšímu problému: jak vlastně 
„myslíme“, jak je to se samotným základem toho, co je ve slovech, tvarech, znějícím hlasu. Z čeho 
povstává myšlenka, když sedím u stroje a vím, že za chvilku začnu psát článek, mám na mysli 
nejdřív obecný kontext „objednávky“, pak téma a pak jednotlivé věty... které píšu tak, že ještě 
nemám jejich konec, když formuluji začátek, a přesto vím, že věta, až ji dokončím bude „celá“, 
bude mít hlavu a patu. Z jakého bez-tvarého, ne-zřeného, ne-slyšeného stavu se to moje myšlení 
rodí? Z jakého matečního louhu „přítomnosti“ vychází?
Co to znamená, když naslouchám vnitřním hlasům a co to znamená, když „nazírám“ nějaký 
kontext, řešení, celistvost, která se v mé mysli teprve doformulovává v konkrétních slovech, větách?

Nevím. Pokouším si nalézt nějaké přiléhavé vysvětlení, skrze které bych mohl rozumět tomu 
všemu „vcelku“ (nechci říkat „obraz“).

Úplně nejjednodušší se mi to jeví tak, že existuje ještě jedna řeč, která není slyšet tak, jako když 
mluvíme, která se nemusí zapisovat, jako když my formulujeme věty (ty jdou opakovat a jejich tvar 
je stále stejný). Je to řeč bez bez zvukové a slovní materie, řeč, která může aktuálně promlouvat, 
dokonce vykřiknout při varování, řeč, která přitaká nebo vznáší varovný prst… ne, ne, ne… 
je to řeč přístupná sluchu nebo zraku, jak kdy: podstatné je,  že jsme schopni rozumět, i když 
tu řeč vůbec neznáme, že jsme schopni naslouchat, že jsme schopni uvidět. Je to jednosměrná 
řeč – nediskutujeme v ní, ba ani se neptáme. Je to řeč rozumění, které se nám nezávisle na naší 
aktivitě otevírá. Ptáme se, jistě, reagujeme na tuto řeč ex post, ale v takové „otázce“ už sami sobě 
přiřazujeme reálnou řeč, reálná slova, znějící, mající řád v syntaxi. Snad ti, kdo dovedou spočinout 
v kontemplaci, umí důvěrněji obcovat „s touto řečí“, ale i to je (obraz) zavádějící, protože neobcují 
„s ní“, ale skrze ni.
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Ale je to řeč, protože se odehrává „jako“ mluvení ve znějícím zvuku, otevírá „jako“ myšlenka 
v zapsaném textu nebo jako porozumění ve schématu, na které se díváme a jemuž v daný okamžik 
porozumíme.

Připadá mi to jako největší paradox, že právě tahle řeč, i když ji neznáme, je nám nejvlastnější, 
a pro malé dítě je samotným základem: snad právě proto máme na nejrannější období svého života 
tak málo vzpomínek, že ještě neznáme „mateřštinu“, řeč, ve které se zobrazují a  rozeznívají  slova 
a obrazy reálně znějící řeči, kterou odkoukáváme od rodičů a ostatních „mluvících“ okolo nás. 

Ano – třeba tak nějak se to dá ukázat jako celek. Ale čím to je, že nám právě naši nejbližší tak často 
vymlouvají to, co slyšíme a vidíme? Čím je to, že témata a otázky, která nám vytanou na mysli, 
spíše potlačujeme? Čím to je, že se tak rádi zahlušujeme, abychom překryli vnitřní hlas? Čím je to, 
že se neptáme na původ obrazu, skrze který se nám to či ono stane celkem, myšlenky, která nám 
z čista jasna „ujednotí“ to, co bylo doposud nejasné, tak že se to podobá zrození?
Jak je možné, že se nepozastavujeme nad něčím tak nesamozřejmým jako fakt, že vnímáme vše 
kolem jako celek spojený v jednotě, která spočívá někde „za řečí“,  jak ji ovládáme my sami?…

Čemu se to vyhýbáme? Co si to nechceme přiznat – ve své namyšlenosti a nafoukané představě, že 
jsme „sami sebou“ jen „sami“… 
Naopak, sami sebou jsme právě tehdy, když dovedeme naslouchat, když dovedeme vnímat to, co 
nás přesahuje, co se nám ukazuje, když nezavíráme oči před tím, co se nám jeví (co nám vytane 
na mysli, když ji necháme s dostatkem pokory čistou jak promítací plátno), když se zbavíme 
tyranizující svévole a zahlcení podobami a scénami uzurpujícími si nás na každém roku.
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Vzpomínání a paměť

Ti, kdo se zabývají pamětí,  omezují se často na nějaký „typ“ paměti, např. vizuální, verbální, 
matematickou… nebo krátkodobou a dlouhodobou. Je možné se nad konkrétním materiálem 
ze statisticky hodnotných zdrojů zabývat tím, proč se ve stáří paměť omezuje na zážitky z dětství 
a mládí, umístěním a funkcí mozkových center a jejich spojení, jejichž poškozením dojde 
k poškození paměti atd. Jiné zaměření se na paměť může otevřít problém času vůbec, lze si 
pokládat otázku jak je možné znění tónu, prožívání hudební skladby atd. Pokusím se poodkrýt 
ještě jeden cípek související s pamětí.  Pokusím se obhájit tezi, že podmínkou paměti je jisté pojetí 
identity a změny.

Jak je vůbec možná změna – ptali se staří Řekové, protože samozřejmě předpokládali identitu věcí. 
Bylo pro ně daleko snazší zpochybnit pohyb a změnu vůbec než identitu (věci) samu. Dnes jsme 
na jiném konci myšlení – dostali jsme se tam přenesením do intersubjektivity (každý „si“ něco 
myslí a jsou různé pohledy na to, jak toto myšlené sdílíme a na čem se to tak vlastně podílíme). 
Identita pro nás je velkou otázkou, zato změna – to je přeci materie světa sama a např. vysvětlit 
dnes studentům smysl Zenonových aporií je dnes velmi obtížné, resp. je velmi obtížné, aby 
pochopili, že se takovou „nesmyslně formální“ záležitostí  vůbec někdo „bavil“.

Vzpomínání a paměť nás tak znovu staví před zásadní otázku: jak je možné, že vnímáme identitu. 
Jak je možné, že je možné, že náš předmět, předmět vzpomínky (ono„totéž“) je jednou takové 
a jindy jiné a my přesto víme, že jde o totožnou věc?  Nebo jinak – jaké jsou atributy totožnosti 
a jaké jsou ty „věci“ nebo stavy, které na totožnosti nic nemění? Vzpomínání nás vede k nějaké 
formě otázky po podstatě věci – po tom, co se neváže na žádný její tvar, který se může změnit. 
Co je tím „stejným“ nebo dokonce „mým“ v mé vzpomínce z dětství, když jsem měl zcela jiné 
tělo, zcela jiné věci jsem preferoval,  jak v oblasti chuti (dnes jím jiná jídla), tak zraku (líbí se 
mi jiné věci), hmatu (měl jsem rád jiné povrchy věcí a tvary), vůní… ale kromě všech těchto 
individuálních prvků jsem také zcela jinak vnímal své sociální okolí – např. jsem byl bojácný, ale 
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po nějakém zážitku jsem se změnil atd. Ale i místo, které jsem znal, se změnilo, stromy, které zde 
rostly, již neexistují, potok teče jinudy, kde byla louka, je les, skála se rozpadla, stavba spadla a jiná 
byla postavena. Čím je dané místo „tímtéž místem“?

Jeden z pokusů o odpověď vede k abstrakci prostoru a času, k redukci světa na mechanismus 
prostoročasového kontinua. Odpovědí u místa pak je „ dané prostorové souřadnice“, u věci její 
materiální substrát, u člověka nebo živočicha pak roli zachránce identity převzala její „DNA“ 
(nikoli nemoc králů). Připustím-li však, že mohu velmi dobře vzpomínat i na věc, které již 
neexistuje, a je to nesporně tatáž věc, pak musíme mít „k dispozici“ ještě nějakou jinou identitu 
– totiž identitu duchovní nebo nějaké „myšlenkové“ povahy. 
Je dobré, uvědomíme-li si, jak paradoxní je, že ve své zkušenosti vycházíme v zásadě a od počátku 
jen z jednotlivin, ale pak schopnost obecného myšlení získáme, i když abstrakce a obecných pojmů 
z těchto jednotlivin odvodit nelze (to lze prokázat, i když můžeme sebevíc sklánět hold anglickým 
empiristům za jejich skvělé myšlenkové výkony). 
Kdybychom měli „jen“ neinterpretovaný obraz lodi na místě A, a pak na místě B a pak na místě C, 
nikdy by z toho nemohlo vzniknout (jako odvozené) poznání pohybu - pokud bychom nevěděli, 
že je to stále stejná loď, identický předmět našeho zájmu. K tomu, abychom cokoli odlišili, vymezili 
jako popředí (věc) vůči pozadí, musíme již rozumět identitě – a od identity (předmětu zájmu, který 
nepomíjí, který si pamatuji) se teprve odvíjí abstrakce, obecný pojem.

Jestliže vzpomínám, mám „před sebou (před očima, jako na dlani, cítím to atd.)“ něco, co již 
není, a nebo co již rozhodně není tím, čím to bylo. To ale znamená, že každá vzpomínaná věc, 
ať již aktuálně je anebo není, potenciálně je v modu vzpomínání, a to dokonce tak, že v celé 
nekonečné řadě podob. Svět se tak jeví jako větší (obsažnější), než může být ve skutečnosti, zvlášť, 
když zjistím, že věci, které mám ve vzpomínce, jsou stejnými věcmi, se kterými obcuji (a třeba 
i cílevědomě manipuluji) ve své představivosti. Je zjevné, že takto ad absurdum „zmnožované“ 
skutečnosti světa ukazují nejspíš na to, že v předchozích úvahách se někde skrývá chyba a  nebo 
nějaký zapomenutý či naopak přítomný a přitom mylný předpoklad. Domnívám se, že je to 
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předpoklad časoprostorového kontinua,  výsledek descartovské redukce světa na svět věcí a Ducha, 
svět res extensa. Identita (a s ní vzpomínka) se nevztahuje k identitě prostoročasu, materie věci 
ani k organismu identifikovatelnému podle chromozomů. Identita se vztahuje k tomu, co jsme
poznali – a poznání má charakter komplexnosti, která zahrnuje kromě racionality také docela jiná 
podstatná určení.
Vzpomínka, představa, snění a skutečný sen, v němž jsme jen pasivními aktéry, a za tím vším 
identita v metamorfóze věcí, kdy se cokoli může ukazovat jako něco jiného, klamat ve své 
„totožnosti“ (být v tu chvíli nějak zvláštně něčím jiným) – to je svět, ve kterém se lze jen sotva 
vyznat, to je svět, ve kterém má identita (ohrožená neustále zmarem a potenciální metamorfózou) 
obrovskou formativní roli.
Klíčovou věcí je identita a s ní odpovědnost – odpovědnost za to, že všechno, co se (například 
mne) týká, nemizí s časem, že je to svým způsobem stále věcí mne (samého, tedy ve smyslu mne 
identického). Je to vědomí identity, jistoty věcí světa, které mi pomáhá, abych až na nepatrné 
překryvy odlišil vzpomínku a sen, realitu a halucinaci. Jistota identity mě vytrhává z toho 
tak obdivovaného „ono se“, na které lze svést všechno, skrze které se tak snadno lze zbavit vší 
odpovědnosti.

Pokud se budu chtít zabývat pamětí bez odpovědnosti a vědomí identity, nebudu moci ( dříve 
nebo později) odlišit paměť od snu. A opačně – jestliže sleduji, že se paměť stále více stává 
předmětem kombinací se sny, předmětem her a přepisů, diagnostikuje mi to ztrátu základních 
společenských formativních „vymožeností“, jakým nesporně vědomí identity a odpovědnosti jsou.
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Postoj

Uvědomil jsem si to na WC, kde pánové při pohledu dolů více přemýšlí o souvislostech (v jejich 
zorném poli je zařízení samo) a dámy o cestách, neboť v jich zorném poli jsou zpravidla též dveře 
ven.
Na míse se skvěl stylizovaný nápis „ideál standard“.
Vedlo mě to k úvaze slovníkového charakteru.

Jak se tu k sobě dostala slova, která jsou každé z jiného světa?
Ideál, ideální je přeci něco „úplného“ vzhledem k povaze věci. Ideální je v radikálním smyslu 
něco mimo obor reálného, je svou povahou za limity reálného, orientuje nás při hodnocení 
reálného. Jak se stalo, že se slovo ideální jako takové dalo zatáhnout do reálu a nahrazuje tak slovo 
„optimum, optimální“? Optimální přeci označuje maximu za daných podmínek dosažitelného 
přiměřeným úsilím.
Slovo standard, standardní ukazuje něco zcela opačně založeného, něco co je „garantované“ 
vzhledem ke kvantitě, kvalitě, funkčním souvislostem. Je používáno v novověku tam, kde je třeba 
zajistit „srovnatelnost materiálu“ – pro statistiku stejně jako pro přírodovědu a aplikovanou 
techniku.
Slovo standard v sobě obsahuje předpoklad, že jsou vymezeny tolerance, ve kterých je kvalita, 
kvantita a vztahy (funkce)  přípustné. Tolerance je to, co je nutné připustit v nároku na 
jednotlivinu vzhledem k reálnosti reálného. Tolerance je v tomto smyslu povolená úchylka proti 
ideálu, zde se nám kolečko uzavírá.

Odcházel jsem a zapínal se, ale v duchu se ještě na chvíli vrátil k té míse: ano, pokud je proces, 
který zde probíhá, standardní, zdá se to v mezích udržitelné budoucnosti optimální.
Na to, jak pracujeme s pojmem udržitelné budoucnosti a udržitelného rozvoje, se raděj podíváme 
jindy, jinak by to, nás muže, mohlo vést k tomu změnit postoj, otočit se a sednout si. 
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