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Heidegger, Habermas a mobilní telefon
George Myerson

Svět se pro nás stále víc stává tím, co preferujeme ve svém jednání a rozhodování - 
stává se kontraktem. Když jsem nedávno v jednom diskusním večeru tvrdil, že život se 
nedá redukovat na sumu kontraktů, vzbudilo to odpor - alespoň část přítomných cca 
dvacetiletých mladých lidí měla za to, že zpochybňuji něco nesporného, vyjadřovala nad 
tím údiv. Vždyť přece jednám-li s druhými, vždy jde o směnu -  něco za něco... Pro toho, 
kdo žije v představě, že jakékoli hnutí mysli je jen projevem vnitřních potřeb, pak není 
argumentem, že něco děláme proto, že to považujeme za správné. Pak i jednání mezi přáteli 
je prý v jistém smyslu vzájemně výhodný kontrakt a jakékoli „pozitivní jednání“ je také 
naplňováním kontraktu, ze kterého „něco mám“...

„Jak je to tedy se zlem,“ zeptal jsem se, „co je to za kontrakt, když někdo někomu 
ublíží?“. Tahle otázka je vykolejila. Při ublížení těžko mluvit o kontraktu. Asi jsou nějaké 
„jednostranné akty“. Ale to je ještě málo, jak těmto lidem ukázat, že značná část aktů, které 
člověk koná, jsou akty jednostranné, vedené v důvěře, že jednání má být správné a nikoli 
špatné? Jak prolomit ten model uzavřených subjektů, mezi nimiž se jen „počítá“? Lecjaké 
jednání může být JAKO kontrakt vykládáno, ale je jím ve skutečnosti? Resp. jsme schopni 
zargumentovat, že naše skutečnost, my sami jsme jiní než kalkulující monády? 
Kontrakt může být výhodný a nebo nevýhodný, to se ukáže podle okolností, které nastanou. 
Jednostranné jednání se může chvíli ukazovat jako správné, chvíli jako neutrální a jindy 
jako špatné. Proto mohu tvrdit, že v našem jednání v převážné většině nejde o kontrakty 
a v  kontraktu není prostor pro neutrální hodnotu, a vlastně ani pro hodnotu jako takovou, 
protože výhodnost kontraktu nemá charakter hodnoty, pouze pozičního porovnání požitků, 
výhod, naplnění aktuálního chtění atd. 

***
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Ale proč diskuse o úpadkovém vnímání sama sebe jako průsečíku kontraktů, když tématem je 
podle názvu kniha, spisek z řady „Postmodernistická setkávání“? Tahle řada přináší i docela 
velké srágory a bláboly (např. Jeremy Fox: Chomsky a globalizace), ale tohle stojí za přečtení. 
V prvním plánu se tu ukazuje, že Habermas poměrně přesně popsal již v polovině 80. let 
úpadek porozumění a jeho náhradu - poskytování informací. Porozumění se vztahuje 
k hodnotovému rámci, informace k věcnému rámci a Myerson ukazuje, že tento věcný 
rámec je kontraktem. V druhém plánu ukazuje autor na cílevědomost, s jakou je tento 
strukturní posun „zaváděn“ velkými telekomunikačními firmami. (Jen odbočka pro znalce 
- Heidegger se k tomu připletl hlavně kvůli jménu a také kvůli tomu, že jeho „Džbán“ už 
„nevěcuje“, dávno je obrácen vniveč, a součtveří světa je jako pozadí otázky zapomenuto.)
Habermas v aktualizaci autora jako by se ptal: Jak velká část světa má a může spočívat 
mimo oblast života - tedy v kontraktové poloze? A nebo obráceně: kontraktové struktury 
neosobních činností stále více omezují segment našeho času, života, který skutečně žijeme 
- tedy života, ve kterém vnímáme sami sebe ve vztazích, které mají jinou povahu než 
kontrakt.

Autor nedělá víc, než že postupně zpřesňuje, zviditelňuje tuto otázku. Je to hodně? 
Málo? Esej svým obsahem tak na možnostní článek, ale počtem čtenářů asi významná. 
Ale chybí tu alespoň náznak dalšího kroku. Pokud existuje tak jasný předěl mezi žitým 
životem (s individuální zkušeností a vztahy) a „začleněním se do provozu informačního 
systému“, pak by to přeci mělo být jednoduché a každý by si svoji hranici mohl docela 
snadno „hlídat“. Ale zkušenost (například ve zmíněném diskusním večeru) ukazuje, že je 
to složitější. Kontraktové a „informační“ myšlení výrazně ovlivňuje celkový model, skrze 
který rozumíme sami sobě a tomu, jak jsme spolu, jak jsme s druhými. Je úpadkové, vede 
k tomu, že nerozumíme sobě, vztahu k druhým. Nejde tu „jen“ o promyšlenou strategii 
telekomunikačních firem. A pokud jde o promyšlenou strategii, tak obecnou, která využívá 
nějakého obecnějšího sklonu člověka podlehnout takové úpadkové představě o sobě samém 
a druhých, jde o projev nějakého obecnějšího trendu, vlny, na které se komunikační firmy 
vezou a kterou tím třeba  tak trochu i tlačí.

***
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Autor zvýrazňuje rozdílnost popsaných přístupů, to je dobré, ale zároveň zakrývá 
nepříjemnou skutečnost - toto rozdělení je schématem, abstrakcí: realita nás vtahuje 
do toho, co je standardem, v praxi se nemáme čeho zachytit. Sedíme před obrazovkou 
s mailovou poštou, hrajeme si s mobilem a realizujeme kontakty - kontrakty, jak nás 
to aktuálně napadne, zjevně nemáme důvod se proti tomu jakkoli vymezovat.
 
Ale autor naznačuje ještě třetí rovinu problému - vazbu mezi komunikací, resp.  vnucenou 
strukturou komunikace, kontraktovým myšlením... a mocí spojenou s ekonomickou silou, 
s penězi. Dematerializovanou „hodnotou“, na kterou se dá „překlápět“ hodnocení kontraktů, 
úspěšnosti takto zploštělého jednání.
Již tu nejde o porozumění bytí, nejde tu o to být spolu. Jde tu o pocit úspěšnosti transakcí. 
Ne-materiální peníze už nemají smysl jako bankovky, ani jako plastové „karty“, mají smysl 
akce - jejíž hodnota je + a nebo - jen podle toho, zda se shoduje s aktuálním pozičním 
stavem příslušné vlny, aktuálním průběhu sinusoidy „světa“, který nabízí jen jedno - je třeba 
„být in“ a nikoli „out“. Být „in“ dříve než jiní  znamená mít schopnost vytvářet si výhodné 
kontrakty. In je především ten, kdo formuje svoje kontrakty v okamžiku, kdy nová vlna 
začíná nabírat na síle, nese se na ní. 

Konečně tedy svět, kde na nás neklade nároky nic absolutního, a zároveň svět velmi 
zajímavého pulsujícího času, času jako vlny. Pohraj si s „world of wave“!
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Kam pro podněty

Plody práce Občanského institutu mohou vzbuzovat 
jistě oprávněnou diskusi, pochybnosti. Jedno je však 
nutné ocenit - neustálou drobnou překladatelskou 
práci, která zprostředkovává velké množství jinak 
nedostupných textů. V produkci OI se ve spoustě 
balastu dají nalézt i perly - a nebo alespoň neuvěřitelně 
provokativní a inspirativní texty. Takový je např. Bulletin 
OI č.171, Ernst Wolfgang Böckenförde: Vznik státu jako 
proces sekularizace. Na pouhých šestnácti stranách zde 
autor jednak interpretuje dějinný pohyb desakralizace 
z víceméně hegelovsko-marxistických východisek 
(a k tomu bude třeba radikální kritiky), ale především 
klade otázky zásadního charakteru.
Do jisté míry je tato kombinace pro další diskusi velmi 
výhodná, protože autorovo pojetí dějinného vývoje je 
v dnešním postmoderním světě snadno komunikativní, 
zároveň většinu položených otázek lze snadno zobecnit 
a ukázat jejich nezávislost, platnost i bez sporného 
výkladu dějin, upřesnit je.

Konstatování autora jsou nádhernou přehlídkou zmaru: 
proces sekularizace vede až k rozkladu všech vlastních 
předpokladů, žádná přirozená morálka není k dispozici, 
pospolitost sama o sobě nenese žádné hodnoty, 
a hodnotou není ani národ, o tom se ve dvacátém 
přesvědčili nejen Němci. Lidská práva jsou ze své 
povahy neplodná, sama o sobě mohou legitimovat stát 
pouze jako nástroj sociální spravedlnosti a redistribuce. 
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Lidský jedinec, chápaný jako dospělý a odpovědný element společnosti, nedokáže bez 
křesťanského základu založit ani účel, ani legitimitu čehokoli, co jej přesahuje. Můžeme 
dodat, že z dítěte nejde bez dalšího takto odpovědného jedince formovat, politický stát 
postavený do hodnotového vakua nutně degeneruje, nemá žádnou sdílenou budoucnost...

Ne - tohle samo o sobě by inspirativní nebylo, tohle umí kde kdo. Jenže autor včas skončí 
se svým chmurným historickým výkladem a obrátí ho do nezodpovězených otázek, je to 
pochopitelné, protože jím vyložené dějiny končí tak, jako ostatně hegelovské dějiny skončit 
musí,  Marxem domyšleno v dialektice státu, který se rozpadá. 

Ale pak přijdou otázky autora - ze strany nečekané:
„Můžeme tvrdit, že... křesťanská víra ztrácí možnost působit ve věcech tohoto světa 
a tvořit dějiny?“ 

A autor zdůrazňuje, že tuto otázku neklade rétoricky,  předtím se ještě zeptá: 
nakolik desakralizace politického zřízení... a odduchovnění světské sféry znamená 
i její odkřesťanštění“.

Co se to snaží zachránit v tom beznadějném konci dějin? Nějakou formu křesťanské jistoty, 
jde o otázku, jestli křesťanství nedává nějakou naději v tom marasmu? Pak by ale bylo nutné 
položit tuto otázku obecněji: jsou používané výklady desakralizace státu správné? Je třeba jít 
před Hegela. Něco málo nám může napovědět realita USA - kde je stát vnímán hodnotově 
spíše křesťansky mimokonfesní než desakralizovaný.

První citovaná otázka je totiž položena chybně, nemluví o sakrálním, zavádí tím, že se 
ptá na roli „víry“, tedy zůstává poplatná představě člověka jako monády, izolovaného 
jednotlivce, protestantsky odpovědného nositele „víry“. Sakrální však stojí ve světě zcela 
jinak. Sakrální je to, co člověka přesahuje, snad je nějak významně spojeno s jeho vírou, 
ale rozhodně se na víru nedá zjednodušit a převést. Dějiny „emancipovaly jedince“, jistě, 
ale skutečně ho odkázaly jen na vlastní svobodu a omezenost? Dá se přeci ukázat opak - 
i při vědomí svobody (a právě při něm) vzrůstá význam toho, co nás přesahuje, k čemu se 
vztahujeme. 
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Autor konstatuje, že vnitřně prázdný stát je tlačen k tomu, aby jako svůj program přijal 
realizaci sociální utopie. To postřehne kde kdo, horší je, jak tomu čelit, když zároveň musíme 
hájit a ukazovat pozitivní roli státu, právě v diskusi s hegelovsko-marxistickými praktiky 
moci (třeba v kabátě ekonomických liberálů). Dnešní politický spor jako by probíhal uvnitř 
jednoho tábora - mezi těmi, kteří se snaží v duchu sociologického myšlení „vyfutrovat“ stát 
v utopické roli, a mezi těmi, kteří vědí, že je to zbytečné, v duchu stejně založeného myšlení 
vše staví na hodnotově prázdných ekonomických teoriích.
Jedni ani druzí nejsou pro nás partneři pro diskusi nad položenou otázkou, protože na ni 
nechtějí odpovídat, jen doposud celkem úspěšně zavádí diskusi na scestí. 

***

Pro vymezení pozitivní role státu je třeba se vrátit k úvahám autora o státu jako garantu 
míru, do poloviny šestnáctého století ve Francii.

„Formální mír představuje... samostatnou hodnotu, jež je oproti hrůzám a utrpení 
občanské války oprávněná sama o sobě“... „...vytvořili tak formální pojem míru, 
založený nikoli na životu v pravdě, ale na konfrontaci s občanskou válkou“.

Pro našince je jasné, že to je pravý základ pro dnešní vládnoucí appeasement všeho druhu, 
od liberálních katolíků až po dnešní eurobyrokraty, kdysi květinové děti roku 68. Tady je 
kořen odporu vůči jakémukoli sporu o pravdu, která platí bez ohledu na nás, odpor vůči 
skutečné kritice, která pojmenovává a tedy rozděluje. Výsledkem je rozředění řeči, ztráta 
schopnosti shodovat se i odlišovat. Výsledkem je dnešní diktát bezbřehého dialogu, který 
vždy využije ten bezohlednější, dnešní diktát parazitismu, resignaci na hledání pravdy 
vůbec. Je to velmi ohyzdný a smutný obraz, ale nikoli zoufalý. Je třeba jen malého kroku 
stranou a dvacáté století opakovaně ukázalo, že to bez změny nepůjde. Pravda a láska sama 
o sobě nezvítězí nad lží a nenávistí, to Havel jistě přehnal, nedomyslel. Není třeba 
patetických slov. Ale je třeba nalézt takovou formu spolužití (a to je role státu), aby celý 
prostor tohoto inertního „míru“ byl k životu, aby byl naplněn až na samu hranici tolerance 
sporem o pravdu, která nás přesahuje.
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Stát stejně sporům o pravdu nezabrání, i kdyby sebevíc rozředil sám sebe a uplatil vlastní 
obyvatele, přijdou jejich děti nebo jiní, kterým „ o něco jde“, přijdou položit tyto otázky 
zvenku. Otázka po pravdě a správnosti jednání se nedá shodit ze stolu, převést na statistiku.

Dějiny není možné redukovat na proces emancipace státu, na proces individuace 
v občanském smyslu, ani na proces dematerializace peněz a provázání tohoto procesu 
s výkonem moci. Mýlí se Klaus a mýlí se i eurokonstruktéři. Dějiny mají dvě části -  
minulost, která je nám vydána napospas, a tu druhou, budoucnost, které jsme vydáni 
my sami.
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Docela reálné

Ladislav Jehlička, Křik koruny svatováclavské

Kniha vlastně nedopsaná, nezredigovaná, přístupná (se 
zoufalými tiskovými chybami) jen díky časopiseckému 
vydání (na pokračování vydal časopis Akord). Autor 
v některých chvílích nevyrovnaný, zlostný, schýlený 
pod převahou nepravdy a úsměvných lží dohromady 
spletených ve velebenou skutečnost.

Je možné říci, že autor nemohl dopadnout jinak, už proto, 
že chce se svými protivníky polemizovat, nehledá příměří, 
staví se proti neúměrné převaze. Copak lze v šedesátých 
letech najít někoho, s kým by se dalo mluvit o výhodách 
starého mocnářství a pochybné roli těch, kteří ho rozbili? 
Vždyť jsou to stále oni, kdo diktují scénáře veřejného dění, 
jsou to oni, kdo připravují „agendy“, tedy témata, která budou 
předmětem diskusí, jsou to oni, kdo formují „diskursy“, i když 
ještě netuší, že se toto slovo stane tak módním.

Autor si svoji těžkou situaci způsobuje sám - když vidí, že 
takřka nemá spojence, když se „plete mezi kola“ rozjetých 
ideologických zájmů a společenských interpretací masírujících 
ve dvacátém století Evropu. Relativně snadno se mi to radí 
z pozice Možnosti, v posledních desetiletích se situace 
významně změnila: etablovaným stačí rámcová kontrola, 
nemusí se příliš vysilovat. Už není třeba stavět pomníky. 
Stejně vítězí diktát každodennosti s její závistí, malostí. 
Masaryk, Čapek a jeho obyčejný život, kultivovaná divadla 
malých forem, největším Čechem je Jára da Cimrman.
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***

„Jděte do prdele i s vozovou hradbou, dějiny...“ zpíval v osmdesátých letech Třešňák (vlastně 
trochu jehličkovsky) a vyjádřil celkem přehledně beznaděj z pasti, do které jsme se dostali: 
hanba vítězům a stejná hanba poraženým, přiznejme si, že se nemáme čím chlubit, a na 
to, jaká je ta naše historie bída a neustálá přetvářka, na to si stojíme ještě celkem dobře. 
Moderní historie nás ničemu nenaučí, pokud  nebudeme schopni si z ní vzít jedno jediné 
- co nemá skutečné základy je lépe neflikovat, nezachraňovat, všechno špatně, jinak. Ne 
snad tak daleko, jak se tvrdí v pořekadle našich mladých (šedesátých) let: „všechno špatně, 
zpátky na stromy“. Ale nějak podobně je třeba se vracet k takovému porozumění, ve kterém 
už nebude třeba se opírat o idoly a ideologie.

Jehlička stojí za to přečíst - zápasí s přesilou na všech stranách, a „kazí dobrý obraz“. Tak 
trochu lidově přitom umožňuje nahlédnout do reálií dvacátého století jinak, než ideově 
svázaní vykladači ať nalevo či napravo, ať černí či hradní, jinak než vykladači, kteří mají 
zájem na tom, aby jejich obraz této doby byl dobře prodejný, použitelný. Jedličkův obraz 
je jiný, je o selhávání, na kterém se podíleli všichni. Docela reálné.
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Co je věcí krále?

Milí monarchisté

již několikrát jsem se při četbě náhodných článků ptal sám sebe, co to vlastně dnes do 
důsledku znamená „chtít“ krále. Velmi to záleží na zodpovězení otázky, kterou svůj dopis 
předesílám. Odpověď může být různá - v Evropě existuje řada monarchií, v nichž je role 
hlavy státu de facto velmi formální, a jiné, ve které je podíl monarchy na faktické vládě 
značný. Ale nejde mi o představu reálného státoprávního uspořádání. 

***

Co je věcí krále?
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Abych se  mohl ve své otázce „co je věcí krále“ opřít o historický materiál, vzal jsem si 
k ruce knihu Jiřího Mikulce Rekatolizace šlechty v Čechách, protože je v ní citován 
významný královský dokument. (Jinak by ale mohla sloužit nejspíš jako odstrašující 
příklad, k tomu jinde.)

31.7.1627 vydalo Jeho veličenstvo Ferdinand II. král český patent, kterým byli všichni 
příslušníci šlechtických rodů, pokud nepřestoupí ke katolickému náboženství, vypovězeni 
ze země. Tím vyvrcholil proces změn, kterým dalo podnět stavovské povstání a dosazení 
Fridricha Fackého na český trůn. Jde o zajímavý dokument, který se opírá o rozsáhlé 
historické zdůvodnění. Konstatuje problémy, které zemi sužují díky nejednotě víry, král 
český veden starostí o blaho království pak ve věci říká jasné slovo - vraťme se ke stavu, 
ve kterém vládl ctěný Karel (IV.). 
Oddělíme-li proces rekatolizace a jeho negativní dopady od důsledků třicetileté války, 
může být výsledek viděn přímo bombasticky - po několika dalších desetiletích byla již 
země kvetoucí, sociálně provázaná, naplněná barokní zbožností zasahující všechny vrstvy 
obyvatel atd. A přitom je nutné upozornit na to, že v jiných částech monarchie (např. 
u uherské šlechty) proběhl podobný proces katolizace i bez podobného státního aktu 
vladaře, přitom míra náboženského rozvolnění a podíl protestantské šlechty na konci 
patnáctého století zde byl srovnatelný.

Pro mnohé může být překvapením, že se nejedná o konfiskační dekret, jak by to bylo 
samozřejmé dnes - Fridrich ve svém patentu především přesvědčuje šlechtu, aby se obrátila 
zpět k víře předků, snaží se jí odvrátit od odchodu.  Král ale konstatuje, že odchod je nutný, 
pokud se dotyčný nevrátí k víře předků, je nutný, aby se poměry zklidnily. Pokud pak 
jinověrci odejdou, nemusejí platit žádnou reparaci, mohou zde prodat svoje majetky a to 
dokonce nikoli v časové tísni -  mohou odjet a nechat svoje katolické příbuzné nebo jiné 
osoby, aby tyto záležitosti vykonali za ně.
Podle všeho se jedná o akt panovníka, kterému záleží na blahu země rozvrácené povstáním. 
Ale není to jen tak ledajaké, neutrální blaho, Ferdinand II. píše, že chce zemi spravovat 
tak, aby mohl „jednou všemohoucímu Bohu účty klásti“. K prosperitě království patří též 
celkové duchovní prostředí, i za to panovník spoluodpovídá.
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***

Vládnutí může být víceméně technikou, ale stát musí mít nějakou „svoji“ roli, ve které se tak 
či onak staví k tomu, co je správné a co není, musí se opírat o něco, co přesahuje aktuální 
problémy. Ve středověku to bylo snadné, protože vedle státu stála církev jako monolit, 
hodnotově tedy bylo vše zajištěné. Tento královský dekret je pro nás důležitý, protože je psán 
již v jiné době, podstatnou roli (při vytváření hodnotového rámce jednání) na sebe vzal 
panovník. Katolická víra (katolictví) se stalo na základě aktu vladaře státním náboženstvím, 
jedním z možných křesťanských státních náboženství. Pouhých stopadesát let poté papež 
pod  nátlakem rozpouští jezuitský řád, osvícensky vládnoucí Josef  ruší kláštery a vyhlašuje 
neutralitu státu vůči křesťanství.  Dvě stě let poté sice ještě uzavírají císaři v reakci na 
Napoleona „Svatou alianci“, poslední podobný pokus o svazek křesťanství a státu - ale ten 
nemá dlouhé trvání.

Na Ferdinandově patentu,  skrze který byla vypovídána ze země nekatolická šlechta, se cosi 
láme - panovník ví, že jeho úkolem je zaručit prosperitu země, ale nejen to, měl by přispívat 
také k jejímu celkovému duchovnímu klimatu. Ale jak to udělat? Rozhoduje se, že věc 
„vezme do ruky a rozhoduje vrchnostenským aktem.  Jenže pak už mají jeho následovníci 
precedens, a vladař může mít, stejně jako jeho potomek Josef II., syfilis a paralýzu, a nebo 
dokonce může být přesvědčený osvícenec a odmítat křesťanství bez rozdílu konfese. 
Království jako institut samo o sobě nic nezaručuje, král může k duchovnímu klimatu 
přispět, ale nikoli ho vynutit.

***

Když se zabýváme tím, co je to království, co je věcí krále, pak je nutné projít pěkně 
pozpátku historicky celou řadu témat. A kde se vlastně můžeme zastavit? Nemá v sobě 
teritoriální vláda rozpor od samého počátku? Na opačném příkladu, než je Ferdinandův 
patent, můžeme vidět život svaté Jany z Arcu. To díky ní se podařilo to, na co neměl nikdo 
z tehdejších vládců - sjednotit Francii jako stát. Tak dobře se to nepodařilo ani staletí 
vládnoucím králům Španělska. Tento fakt mi jako jediná útěcha zpříjemňuje skutečnost, 
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že Francie téměř vždy z hlediska mezinárodního jednala proti zájmům svých potenciálních 
spojenců, proti Evropě, katolická země, která podrazila Rakousko v době třicetileté války se 
spojila se Švédy, kooperovala s Turky (to také díky ní mohli na konci sedmnáctího století 
oblehnout Vídeň), koneckonců ani v moderní historii není na podobné příklady nouze, viz 
podivná její role v balkánské krizi na konci 20. století. Tohle všechno můžeme hodnotit 
jak chceme, ale Francie jako teritoriální jednota nějak zapadá do dějin spásy, protože bez 
zázraku by asi v téhle podobě nebyla.

Co je věcí krále? Přijmout roli, které je především otevřená, nezajištěná, tedy přijmout vládu 
jako aktuální otázku položenou najednou ve více rovinách. V té osobní (v našem příkladu 
jako Ferdinand) by měl vládnout tak, aby mohl Bohu skládat účty, v té „společenské“ 
tak, aby co nejlépe vedl svou zemi k prosperitě. A pak je tu ještě ta sporná rovina. Měl 
by přispívat k duchovnímu prostředí v zemi, protože bez něj nemá prosperita ani smysl, 
ani budoucnost. Ale jakou formou? To zůstává otevřené. Byla Ferdinandova iniciativa 
chybnou? Máme skon tomu přitakat, protože příklad Uherska ukazuje, že posun země 
od protestantismu k barokní katolické zbožnosti byl zcela jednoznačný i bez podobného 
politického tlaku. Na druhou stranu Čechy byly rozvráceny povstáním a úpadek zde byl 
zjevně větší, působil tu tlak přes hranice atd... 
Neberme králům možnost zasáhnout, pokud uznají, že se věci vydávají nesprávným 
směrem, můžeme si to dovolit, pokud jsme přesvědčeni, že nezáleží jen na nás, pokud jsme 
přesvědčeni, že dějiny nejsou blábol šílence.

Předpokládám, že nás v budoucnu čekají diskuse o historickém výkladu dvou velmi 
důležitých témat. To jedno je role krále vzhledem k duchovnímu prostředí v zemi, 
a to druhé role světců. Měl by proto pro nás být velmi významný proces kanonizace 
Karla Habsburského.
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Vážená paní Čornejová,

v časopise Dějiny a současnost, v čísle 11/2005, jste uveřejnila recenzi na knihu Jiřího 
Mikulce 31.7.1627 (Rekatolizace šlechty v Čechách). Považuji za nutné vám k této věci 
napsat, protože mě velmi překvapuje, že vyznění vaší recenze je takřka idylické. Závěr vaší 
recenze však nechápu vůbec: Pan Mikulec přeci vůbec nedostál svému proklamativnímu 
zadání a  byl v mnoha místech velmi jednostranný. Pokusím se vám to dokázat na několika 
příkladech.

Stačí rozpor používaných pojmů. Katolíci zásadně  kostely „zabírají“, za povstání byl však 
majetek církvi „odňat“. Rekatolizace byla „nelítostná“ (str. 20). Skoro jiráskovsky laděné 
slovo - i když se de facto nejednalo o žádný akt majetkového násilí, a autor sám musí 
poukázat na celou řadu oddalovaných rozhodnutí na základě žádostí o odklad konverze 
ke katolictví, ukazuje, že šlo o velmi „měkký“ proces. A takových jazykových nevyvážeností 
a tedy předpojatostí by se dalo nalézt více. 
Další rovinou zjevně předpojatou je výběr témat. Proces rekatolizace v Čechách po Bílé hoře 
nelze chápat vytrženě z kontextu celého širokého okolí - zejména podobného procesu, který 
ve stejnou dobu probíhal v Uhersku. Nelze chápat bez souvislostí s šířením kalvinistické 
církve, na to autor odkazuje jen tam, kde to postihuje české exulanty už mimo domov - kde 
(čeští) bratří jsou někdy jako kalvinisté chápáni. A nejde jen o zamlčování vnějších souvislostí.
Mikulec jde ve svých schematických hodnoceních tak daleko, že uvádí staroutrakvisty jako 
protestanty. To se v knize opakuje a jde o jasné zkreslení skutečnosti - utrakvisté nesporně byli 
katolíky, šlo jim o to a sami sebe tak chápali. Na rozdíl od protestantských církví, které 

Vážená paní Čornejová,

O zakrývání
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se postupně formovaly po Lutherově odmítnutí jednoty církve, a samozřejmě na rozdíl 
od Bratří. Taková chyba by neměla uniknout ani lektorům knihy. Autor se nesnaží ani 
náznakem ukázat, že rozhodující v tomto smyslu bylo „obnovené zřízení zemské“ (jen jedna 
věta). Ale to autor nepotřebuje - protože by nemohl tvrdit, že katolíci „zabírali kostely, které 
již několik století katolické nebyly“ (str. 40). Která století autor míní? Konec zvláštních výsad, 
povolených katolickou církví, které měli utrakvisté od Basileje, je tu cíleně (a manipulativně) 
použit, aby byla možnost poukázat na „starobylost“ tohoto držení. Jenže právně nepřešly 
utrakvistické kostely nikdy z vlastnictví nějaké „jedné“ církve na „druhou“, jen byly obsazeny 
kněžími, kteří nebyli utrakvisté, a výsady (zejména možnost přijímat pod obojí) byly zrušeny. 
Pokud se mezi utrakvisty v posledních desetiletích před Bílou horou něco „dělo“ a docházelo 
k reakcím na protestantismus, proč o tom autor nepíše? Při podrobném čtení najdeme větu, 
ve které autor přiznává, že nešlo o majetkové převody kostelů, protože ve vlastnictví katolické 
církve většinou byly. Ale tak krásný působivý obraz „zabrání kostelů držených několik století“ 
si nemohl nechat ujít. Oškliví katolíci, „zabírají“. Co je na tom nestranného?  Takhle nechává 
autor „na čtenáři“, aby věc posoudil?  Proč tento svůj výraz obsahově nevyloží - jistě by to při 
své erudici svedl? Snad ne proto, že takhle to lépe působí jako nespravedlivý akt?

V knize se téměř nedozvíme, že společenskou katarzi zahájilo především to, co nastalo 
po nástupu Fridricha a příchodu jeho kalvinistů do Prahy. Tato skutečnost je tu zmiňována 
jen jednou a to v souvislostech, které jsou tak notoricky známé, že se nedají zamlčet, totiž 
s destrukcí vybavení chrámu sv. Víta. Jinak se o pobělohorských rekatolických aktivitách 
mluví tak, jako by nastaly „zčistajasna“ a prolomily dlouholeté spolužití různých vyznání. 
Autor zamlčuje, že tomu bylo jinak. Rekatolizace přišla jako reakce na neudržitelnou situaci 
a rozklad a začala spontánně probíhat již začátkem století (k tomu v celé knize jedna věta). 
Po svržení krále a následném pádu povstání už přeci nebyla v Čechách žádná idyla, jako 
nebyla ve Španělsku po občanské válce. Jedna jediná věta je v knize o tom, že katolická 
církev se musela domáhat toho, aby jí byl vrácen majetek, který ji za pár měsíců stihl 
zkonfiskovat Fridrich. Ferdinand II. byl v podobném postavení jako Franco - a hodnocení 
jeho role z pohledu státníka by jistě bylo velmi zajímavou historickou prací. Nic z toho 
však Mikulec neprovedl. V  podstatě jen trochu obrousil hrany starému schématu, některé 
jednostrannosti však znovu potvrdil.
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Toto schéma se dá snadno popsat: oškliví katolíci s oporou světské moci zničili soužití 
v tolerantní multi-konfesní společnosti. Jen trochu změkčeno konstatováním, že princip 
„čí je země, toho je náboženství“ byl v tu dobu v Evropě běžný. Ani náznak toho, že na 
obyvatelstvu byl tento princip vynucen nejdříve v protestantských územích, ani slovo 
o společenské netoleranci kalvinismu atd. Ani slovo o tom, že společenská situace 
ve druhém  desetiletí sedmnáctého století již nebyla žádnou idylou. To je snad největší 
prohřešek autora, který vnímám: promítá do knihy aktuální představy o multikulturní 
společnosti, ve které bude možné vést dialog se všemi. 

Protikatolický postoj autora se projevuje dokonce i v hodnocení skutečné misionářské  
práce na venkově, kde, jak autor konstatuje, byla běžná úplná neznalost i jen základních 
křesťanských pravd (např. desatera a otčenáše). Autor si dovolí tvrdit, že to byl důsledek 
pobělohorského vyhnání nekatolických kněží (!). Venkov tedy podle autora takto zpustl 
za zhruba pět až osm let. Neuvěřitelná teze hodná středoškolského písmáka. Doporučuji 
si k tomu přečíst např. knihu R.J.W. Evanse Vznik habsburské monarchie, kde je tomuto 
tématu věnován dostatečně velký prostor, a zároveň je zde možno nastavit laťku pro další 
recenze.

Vážená paní, napsat pár odstavců obecných pochval o knize je jedna věc, druhá věc ale je, 
že tím na sebe berete velké břímě - je to váš podpis pod tím vším, co nepojmenovává, ale 
zakrývá, co přispívá k neurčité šedi, ve které se pak ztrácí to podstatné.
Obávám se, že jste v lepším případě četla tuto knihu jen velmi zběžně. Ve své recenzi např. 
píšete, že Mikulec analyzuje koncepce Harracha a Magniho - prosím ukažte mi jednu 
jedinou tezi Valeriána Magniho, kterou by se Mikulec jakkoli zabýval. Necelé dvě strany, 
které k tomuto tématu věnuje, by se daly shrnout tak,  že uvnitř katolické církve měla forma 
císařského patentu opozici - ale žádná analýza zde není, jen ničím nepodložený odkaz, že 
oba hráli zcela marginální role, protože by rekatolizaci provedli  tak jako tak.
Autor v tomto případě nebyl nestranný, nedodržel ani základní kriteria vědeckosti, celé části 
textu jsou citově zabarvené a manipulativní. Všechna tato svá  tvrzení jsem již zčásti doložil 
a nepokračuji jen proto, že by to nemělo smysl. Těším se na vaši recenzi, kterou si budete 
moci podobným způsobem obhájit.
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Vladimír Solovjev
Krize západní filosofie (Proti pozitivistům)

Jak krásně a kultivovaně lze ukázat základní rozpory v pozitivistických myšlenkových 
postupech, zpochybnit jejich myšlenkovou konzistenci. Udělal to za nás už na konci 
19. století Solovjev, a přesto se o to mnozí pokoušejí dodnes, a pak mají vztek, že jim 
říkám „bezrozporníci“. Jako by si z historie posledních sta let neodnesli základní 
poučení: světu jde o filosofii působící, ne o filosofii, která tvrdí „pravdu“. Poukázali 
jste na zjevný, prokazatelný rozpor? Provedli jste logický důkaz, že daná teze je 
nesprávná? A koho to zajímá, podstatné je, že tato „filosofie“, byť plná rozporů, se lépe 
hodí k porozumění každodennosti světa a každodennosti nás samých, vržených do 
beztvarosti a nejistoty, přináší praktickou moc, diktuje způsob života...

Snadno lze se Solovjevem konstatovat, že absolutní soudy filosofů lze zpochybnit 
i jen jediným důkazem neplatnosti - ale co následuje? Nic. Co také jiného ve světě 
statistiky, velkých čísel a Gausových křivek. S filosofy, nebo lépe řečeno s protagonisty 
tohoto typu myšlení, je nutno jednat jinak, resp. jinak vyvracet jejich tvrzení. Prakticky, 
přímým pojmenováním. Ale k tomu je nutno se opírat nikoli o logické soudy. Pozitivistu 
nestačí vzít za slovo v té či oné jednotlivině, to je marnost. Je nutné mu vzít půdu pod 

Ostárlá krize
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nohama, ukázat že to, o čem mluví, je abstrakt a nikoli žitý svět. Jestli je to dobrý abstraktní 
systém nebo ne, to můžeme v tuto chvíli nechat koňovi a bezrozporníkům.

***

Způsob, jakým sami sobě rozumíme, jak sami sebe chápeme, má obrovský vliv na to, jak 
žijeme a v posledku na to, jací jsme. Doslova vzato máme hodně z božských vlastností, 
vlastní sebeinterpretací proměňujeme to, co bývá obvykle chápáno jako „přirozenost“, 
alespoň v té části, která je přirozeností společenskou, formou sdílené kultury. Toho si jsou 
teoretici i „konstruktéři“, které Solovjev nazývá „pozitivisté“, dobře vědomi, Marx 
i Weber (a Adam Smith, aby byli do trojice), si toho dobře všimli a postavili na tom svoje 
manipulativní systémy, které jsou s úspěchem používány dodnes. Nikomu nevadí, když 
nějaký nekomunikativní filosof - profík poukáže na vnitřní rozpornost takových systémů, 
mohou se přitom smát a za břicho popadat. Jak směšné, to přeci ví každý - nejméně sto let 
si o tom šuškají brabci na střeše. Podstatné je dobře indoktrinovat, podstatné je, aby většina 
přijala daný způsob sebeinterpretace. Nic víc, pak už se vše „veze“ víceméně samo, stačí jen 
drobné korekce.

Tedy - skoro. V nějakém záhadném smyslu je individuální myšlení nadřazeno sociální 
shodě, sociální sebe-interpretace má v sobě nevykořenitelné mechanismy sebe-očisty, skrze 
které stále znovu a znovu promlouvají „jiné“ hlasy, dostává se ke slovu ještě jiná řeč, která 
nese upomínku k zakryté a zakrývané přirozenosti člověka: zaznívá tu zcela jiné „NE“, ve 
kterém synové a dcery etablovaných odmítají pohodlí a daný styl, ve kterém lidé na okraji 
stejně tak jako lidé v samém centru moci (viz akademik Sacharov v SSSR) nastavují zrcadlo 
nepravdě establishmentu.  Nejde tu o pravdu logické argumentace, jde o pravdu celistvosti 
života.

***

A ještě je tu jedna argumentace: Kdyby bylo vše závislé jen na sociální  realitě, nikdy by 
se nemohla zformovat křesťanská Evropa, to proto jsou všichni přizdisráči tak div živi, to 
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proto se nesmí nikde v dokumentech EU objevit, že Evropa stojí na křesťanských kořenech, 
základech. Z hlediska teoretiků moci je to, na co se chtějí křesťané odkazovat jako na základy, 
právě věcí překonanou. Připomínka křesťanství v „multikulturní“ Evropě je pro ně noční 
můrou, vidí ji jako něco nepřijatelného, něco, co nepatří do racionálního světa. Neboť oni 
přeci jasně popisují existující procesy vývoje, oni jsou to, kdo ovládají výklad společenské 
praxe. Právě praxe, alternativy v praxi se nejvíce bojí, bojí se historického vzoru, že se dá žít 
jinak, z jiných zdrojů, v opozici vůči vykladačům skutečnosti. 

***

Je to pěkné, přes všechny snahy o indoktrinaci ve školách všech typů, přes všechnu masáž, 
redukující svět na nabídku a poptávku... je možné si jen tak pro radost přečíst Solovjeva 
a podívat se na svět z jiné strany. Ale to by samo o sobě bylo málo. Oddělenost těchto dvou 
přístupů si žádá ještě jiné pojmenování, takové vyslovení pravdy, které by se promítlo do 
toho, co si o sobě myslíme a tedy do toho, čím se stáváme. Takové vyslovení, která by nás 
neponechávalo v upadlosti, nenechávalo na pospas manipulujícím konceptům.
Na konci devatenáctého století bylo třeba ukázat filosofickou nedostatečnost konceptů 
modernity. Nyní je třeba vytvořit a nabízet jiné koncepty praktického života, které budou 
moci postupně nahradit to, do čeho jsme dosud zabředli.



22 23

Změnit řeč   

Vážený pane kolego, 
se zájem jsem si v časopise Distance přečetl vaši recenzi a jsem rád, že jste se knihou 
Proměnlivé a stálé do hloubky zabýval. Na druhou stranu si kladu otázku, proč je třeba text 
takto vykládat, proč je třeba některé věci tak složitě dešifrovat: vždyť stačí vzít vážně to, co se 
píše zhruba na deseti stranách úvodu.
Ano - kritika je cenná právě proto, že napomáhá těm, kteří by jinak nenalezli s knihou 
společnou řeč. Na druhou stranu podle mne je zřejmé, že v knize právě jde o to upozornit, 
že některé věci nelze pojmenovat, pokud řeč nezměníme.

Jsem rád, že upozorňujete na to, jak je text „udělán“ - protože je to jeden ze způsobů, jak 
je možné sledovat to, co říká, a je tak také možno posuzovat jeho konzistenci, případně 
nekonzistenci. Z hlediska systému v užívání pojmů z toho nevycházím nejlépe, pravda, 
a jsem rád, že mě nakonec sám hájíte, když používám některé pojmy ve dvojím smyslu. Je to 
většinou jasné a čtenářsky snadno identifikovatelné. Ale jde mi přeci zjevně o něco jiného. 

Jedna z věcí, ke které se musím vyjádřit, je vaše snaha ukázat, že moje teze jsou 
„kompatibilní“ s autory Distance. Je to od vás velmi hezké, koneckonců proč byste jinak tuto 
recenzi do Distance psal. Obávám se ale, že je to marné. K tomu, aby se v tomto smyslu něco 
prolomilo, by asi byl nutný zásah shůry - tedy pokud kolegové z Distance budou nadále sami 
sebe cítit v roli těch, kteří ostatním (pomýleným) říkají „jak to je“. Jistě mají zásluhu alespoň 
v tom, že to neříkají o věcech světa, ale o světě samém - to jim neupírám. Ale podle všeho 
zůstanou jen zneuznanými učiteli. Rád bych se samozřejmě mýlil, nicméně si myslím, že 
současný establishment si podobné „bezrozporníky“ do jisté míry jako svoji opozici pěstuje, 
kdyby je neměl, musel by si je vymyslet. Nic nepůsobí navenek odpudivěji než hodně 
napravo založení držitelé středověkých pravd. 

A ještě jedna omluva z mé strany - vyjadřuji se neuctivě o společenských vědách a potažmo 
i společenských vědcích, a tím mohu někoho ranit nebo urazit. Je to asi chyba, na druhou 
stranu musím vzdorovat vašemu pokusu „zahladit“ některé moje názory. Možná bychom 
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mohli v lecčems přecijen dospět ke konsensu, odmítám ale vaše přeci jen pozitivismu 
poplatné konstatování, že společenské vědy objevují a kriticky ověřují nějaké „zákonitosti“. 
Co je to taková „zákonitost“? Nějaký „slabší“ zákon? Dovoluji si předložit jiný popis: tak 
jako jsem uvedl ve své knize, tak i zde jen opakuji, že jde nikoli o to říkat, jak je to s věcmi 
světa, ale jde o to ukazovat, že tím či oním způsobem je možné myslet věci světa a že mi to 
pak umožňuje tak či onak dosahovat cílů. Nic více, nic méně. A nic víc nemohou dělat ani 
vědy ani vědci. 

To, co tvrdím, znamená, že vždy, když dosahuji cílů, si musím (mám-li být skutečně věrem 
plnosti myšlení) uvědomovat, že to má ještě druhou stranu, že vždy se jedná o zkreslení. 
Někdo tomu říká „nutná idealizace“, ale podle mne je čistší, když jasně pojmenujeme, že 
jde o manipulaci. Věci světa musíme „manipulovat“, pro aktuální užití je činit něčím jiným, 
než jsou, redukovat je na předměty. A s lidmi je to ještě složitější, a v sociálním smyslu 
raděj nemluvit. Přesto však nemusíme a nemůžeme resignovat na jednání a poznání. Jen 
nezapomínejme na operativnost našeho myšlení a stále držme jeho maximu: takto jde věci 
světa vidět, popsat; takto je lze ovládat, dosahovat cílů.
Řeknete-li „takto to je“, má vás v drápech 
vládce tohoto světa, podvodník, vládce tohoto světa, podvodník, 
váš vlastní omyl falešné 
sebejistoty.
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Joseph Ratzinger - O víře dnes

Rozhovor, který se udál před 22 lety, česky byl vydán v r.1998. Kardinál, který je nyní 
papežem Benediktem XVI., v něm vystupuje velmi rozhodně a jednoznačně: křesťan by si 
neměl namlouvat, že se ve světě může zabydlet stejně jako ti, kteří uznávají vládu světa. 
Je to drsné? Ale poučné, přečtěte si to v Novém zákoně. A u Ratzingera třeba to, že veškeré 
manažerství a lidské plány jsou na drek, protože potřebujeme světce.

Rozhovor, který se udál před 22 lety, česky byl vydán v r.1998. Kardinál, který je nyní 
papežem Benediktem XVI., v něm vystupuje velmi rozhodně a jednoznačně: křesťan by si 
neměl namlouvat, že se ve světě může zabydlet stejně jako ti, kteří uznávají vládu světa. 
Je to drsné? Ale poučné, přečtěte si to v Novém zákoně. A u Ratzingera třeba to, že veškeré 
manažerství a lidské plány jsou na drek, protože potřebujeme světce.
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Co nám příroda nedovolí

(Eva Veselá, kniha z edice Pyramida z r. 1988 s podtitulem „O omezeních, která nám kladou 
zákony moderní fyziky“)

Antikváři mají dobrý zvyk - dávají před dveře krabice s knihami za 5 Kč a člověku to nedá, 
zastaví se. Do obchodu naplněného knihami by nevstoupil, zvlášť pokud má byt naplněný 
k nerozeznání stejně. Ale takhle lehce přehrábne v knihách, něco vyloví,... v duchu si přislíbí, 
že se jen podívá a zas tu knihu někde před antikvariátem odloží, sám sebe přesvědčuje, že je 
to jen na cestu vlakem...
A tak nějak jsem se dostal ke knize s provokujícím titulem. „Co nám nedovolí...“ Představil 
jsem si přírodu jako tetu, která ruce v bok stojí nad schlíplým dorostencem, nebo zas sebe 
sama jako vězně, který se skrze mříže marně snaží dosáhnout na něco lákavého, a vedle stojí 
zlomyslná postavička, která nás za ty mříže strčila... A pak ty meze, napadaly mě souvislosti 
až k antice, to Romulus vyorává mez kolem budoucího Říma...

***

Je to, jak jsem čekal:  nacházím tu všechno, zkracující se raketu, termodynamiku, inter- 
ference a Avogadrovu konstantu plynů, a to vše v nádherně ženském provedení - které 
na smutně pragmatickém konci osmdesátých let zachovává něco z étosu dávno ztracené 
„moderní“ vědy: Ještě neznáme, nemáme tu jednotnou teorii pole, a až ji poznáme, asi 
to otřese mnoha našimi představami, ale až ji poznáme... budeme ji znát! Budeme už zase 
o trochu přesněji  vědět, co můžeme a nemůžeme. Na str. 251, asi v polovině knihy, se 
dočteme citát H. Poincaré:

O všem pochybovat nebo všemu věřit jsou dva postoje, které mají společnou výhodu 
v tom, že nás zbavují povinnosti přemýšlet.

Autorka cítí povinnost přemýšlet, ale jako by tušila, že tak jednoduché to není, říká, že jde 
o to, abychom si k věcem (světa) vytvořili a udrželi vztah. Píše např. o spinu takto:
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Jediné, co můžeme použít k vysvětlení, jsou slova. Jejich 
význam odvozujeme z toho, co skutečně známe... Je to 
vlastně zvláštní - dokážeme snadno a naprosto přesvědčivě 
a věrohodně popsat bytosti i kraje, které vůbec neexistují, 
a tady něco doopravdy je a my pro to nemáme vhodné 
výrazy ani přirovnání? 

A na vytvoření snadno sdělitelného nástroje (obrazu) pak 
resignuje. Zkrátka něco ve světě je nepředstavitelné, protože 
se to chová jinak než svět sám. Chová se to dokonce tak, že to 
nepřipomíná nic, co ze světa známe tak, že nám je to přímo 
přístupné. Nám přímo nedosažitelné jednotliviny, z nichž je svět 
materiálně „postaven“, jako by byly zcela nesourodé se světem 
samým a dokonce i vzájemně mezi sebou!  Kam jsme se to 
dostali? No přeci k matematice! Při popisu Schrödingerovy 
rovnice autorka píše:

Až dosud se nám vždy podařilo obejít... (složité) 
matematické vyjádření a ukázat (daný jev) pochopitelný... 
Nenajdeme však žádnou takovou veličinu, která by přímo 
odpovídala operátorům, a tak se musíme smířit s tím, že 
veškeré představy necháme stranou... Jsou jevy, které lze 
velice pěkně matematicky popsat, ale přesto není v naší 
moci si je jakýmkoli způsobem představit.

Autorka přitom stále trvá na Galileiho tezi, že
Matematika je jazyk, kterým je psána kniha poznání

ale jaké je to pak poznání ? Nenázorné, poznání, které není ze 
světa naší zkušenosti? Nesmysl. Vždyť přeci potom poznáním 
(skrze matematický aparát) pomalu opouštíme původní předmět 
poznání a posunujeme se k něčemu jinému, k předmětu, který 
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lze poznat skrze nástroje matematiky. Je takový předmět krásný? Je matematika jistým 
vyjádřením krásy? Jistě. Ale je třeba trvat také na druhé straně této mince:
Kniha poznání není psána jen jazykem matematiky, a právě to je nejdůležitější výsledek 
práce fyziků a matematiků, kteří dokázali kvantovou povahu „hmoty“ oproti všem, kteří 
trvali na absolutizacích a idealizacích, vyplývajících z hmoty. Ba dokonce se dá říci, že jsme 
svědky zjištění, že kniha poznání je vnitřně rozporná, ba že to možná ani není jedna kniha. 
Rozhodně to však není kniha o hmotě, psaná jazykem matematiky.

Co nám příroda nedovolí? Vrátil jsem se k obrazu té tety přírody. Příroda je divný pojem 
- a my jsme dávno ztratili kontext, ve kterém je možné mu rozumět bez hlubokých rozporů. 
Považuji za jisté, že příroda není totéž co předmět přírodních věd, protože předmět 
přírodních věd je vůči nám (přírodovědcům) neutrální. Předmět přírodních věd ale hlavně 
není totéž co svět. Je to prosté - ve světě jsme spíš ztraceni, než abychom mu rozuměli (jako 
předmětu přírodních věd).
Naštěstí je tu vlídná autorka, která si z toho všeho nic nedělá - a v závěru proklamuje svůj 
optimismus:

Otázka, jestli je tak důležité znát skutečnost, a co se tím změní na našem životě, je snad 
jedna z nejdůležitějších. Je to přeci rozdíl mezi nesprávnou představou a pravdou - a za 
pravdu dávali ti nejsilnější z nás své životy, a je tu také touha po poznání. A tento dar, 
který má ze všech žijících tvorů jenom člověk, nechceme a ani nemůžeme vrátit.

A pak se v tomto trochu neohrabaném patetickém závěru znovu přihlásí ke kráse fyziky 
a matematiky, k tomu, že život a touha po poznání je dar. Milé. I když přitom (skutečně 
mimoděk?) přizná, že poznání je především poznání dobrého a zlého a že matematika není 
jazyk, který by „sloužil“. Ani jako nástroj na „čtení“ nějakých knih poznání.

(Asi si tu knihu nechám a při nejbližší příležitosti se jí zbavím podobně jako antikváři - 
někomu ji půjčím)
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Vilém Flusser: Moc obrazů

Existují dva protikladné druhy obrazů. První druh znázorňuje scény z vnějšího nebo 
vnitřního světa tvůrce obrazu, druhý zviditelňuje abstraktní myšlení, například 
matematické proporce nebo struktury poznání. Prehistorickým příkladem prvního typu 
obrazu jsou jeskynní malby, prehistorickým příkladem druhého jsou mezopotámské 
desky s kresbami projektů pro zavodňování řek.
Oba druhy obrazů jsou protikladné, protože první od světa abstrahuje (je výsledkem 
návratu) a druhý se do světa promítá (konkretizuje abstraktní). Zjednodušeně řečeno 
první druh obrazu je znázorněním (Abbild), druhý „modelem“ (Vorbild).

Proč jsem sáhl po knize staré deset let (vydáno jako mimořádné dvojčíslo časopisu Výtvarné 
umění v r. 1996)? Proč se vracím k tématu, které již před časem prošlo stránkami Možnosti? 
Jak se stalo, že se mi tahle kniha dostala do rukou? Nevím. Ale když jsem ji otevřel, dýchla 
na mě silná atmosféra provokace, Flusserovi vlastní. Ano - je třeba operacionalizovat, 
pojmenovávat proto, abychom se mohli zachytit. Ale na druhou stranu stačí chvíli číst 
a naplňuje mě bytostné NE. Ne, od začátku špatně, takhle ne... cítím, že někde v základu 
tohoto myšlení je nějaká chyba, podvod.

Flusser například v citované tezi záměrně mísí pojmy, odvozuje obraz od procesu 
zobrazování, propojuje ho s ním. A zakrývá jiné téma - působení obrazu. Obraz přeci vůbec 
nemusím „mít“. Obraz na nás přeci působí (aktivně?), i když fakticky „není“, i když nikdo 
jiný nemůže vidět totéž. Dvě proti sobě umístěná zrcadla vytvoří ve vlakovém kupé obraz 
dlouhé chodby a my v jistém smyslu sedíme v dlouhé chodbě, pokud na to nezaměříme 
pozornost, jsme sami v kupé, ale cítíme se „jako“ sami ve vagonu. A nebo řečeno jinak, 
jsme uzavřeni v malém prostoru, ale tuto uzavřenost necítíme, nevnímáme. A podobně 
nevnímáme i řadu jiných obrazů, které působí na naše vnímání tak, aby zeštíhlovaly tlusté, 
zvětšovaly malé a naopak...

Obraz může být tím, co klame naše smysly: vidíme obraz v hladině jezera, vidíme obraz ve 
vzduchu zrcadlícím se nad silnicí, vidíme obraz na televizní obrazovce... a někdy se chceme 
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nechat klamat, obkládáme vagony, díváme 
se na televizi, prožíváme, vzrušujeme se 
u sexuálních scén, bojíme se, protože je 
to u obrazů tak sterilní a bezpečné...
Rozumíme-li světu jako věcem, které lze 
vidět, pak ale naše jednání jako by bylo 
„neproblematické“, nezávazné, takový 
obraz přeci  „není“, uvedené příklady jsou 
pouhá „zdání“. Obraz, pravda, v tomto 
smyslu nemá to podstatné, co mají věci 
světa - nemá svoji identitu, nemá trvání, 
ale nám to může být jedno, když nám k 
životu stačí...
A nebo je tu zcela jiná, opačná cesta 
- svět přeci nemůžeme redukovat na 
věci světa a ke světu nedílně patří to, 
co v našem pohledu nepostojí, nedá se 
uchopit v nějaké identitě, trvání. Svět 
není bezpečným, zajištěným místem...

Není-li svět „jen“ sumou materiálních 
věcí, pak nakonec nelze zabránit tomu, 
aby  nebyl plný ohrožujících sil, aby nebyl 
zabydlen „bohy“ do posledního koutečka 
- tak, jak byl zabydlen pro helénský svět 
před nástupem křesťanství. Každý pojem 
byl otevřenou otázkou a své „božstvo“ 
měl kromě dveří i každý pant a klika. 
A každý obraz pak má svého druhu 
„duchovou“ povahu, každý obraz může 
být ikonou, protože do důsledku nejde 
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vysvětlit, proč ho vnímám zároveň dvěma způsoby: jako obraz a jako to, co je zobrazeno.  
Obraz se nějak podílí na zobrazování světa, na tom, jak se svět ukazuje, a naopak, žádná věc 
světa neukazuje jen sama sebe.

Flusser se snaží dokázat, že má obrazy pod kontrolou. Není čeho se bát - jde buď o obrazy 
věcí, nebo schémata. Triviální, neudržitelné. Ale co dál? Každé zobrazení je abstrakcí a každé 
zobrazení je vzhledem k věci samé „výběrové“. V posledku není rozdíl mezi Flusserem 
používaným typem 1 a 2, protože v obou případech se jedná o nějaký typ procesu, který 
závisí na našem vlastním výkonu, na tom, jak vnímáme svět, jak se zaměřujeme na věci.

Tak jsem si trochu ulevil,  na jednom případě ukázal, jak povrchní a v jistém smyslu 
manipulativní je to, co Flusser píše. Ale ta úleva je jen na povrchu. Jak zpívá klasik „jenomže 
mi to ke klidu vůbec nepomohlo, asi v tom bude nějakej háček“.
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