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Čtyři sborníky

Prochází mi rukama stále více sborníků - co to vypovídá?  Je to jenom důsledek 
mého zájmu o mapování různých oblastí myšlení? Nečtu romány, ale sborníky. 
Je jich nečekané množství. Z kdejaké konference se tiskne sborník příspěvků 
jako projev akademického provozu, který v honbě za soupisem publikací plodí 
nepřiměřené množství potištěného papíru, sborníky se rodí v nečekaných 
souvislostech, je pro ně dobrou příležitostí výročí stejně jako nějaká aktuální 
událost, nebo i jen jednotící téma.  
Zkusil jsem  se podívat blíž na čtyři sborníky - u dvou jsem stál mimo jako 
hodnotitel, jeden mě vtáhl a ten čtvrtý jsem několikrát zaměnil, váhal, abych se 
nakonec rozhodl čtenáře čtvrtého článku ušetřit. I to je výpověď.
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Recenze 

Byl jsem požádán o recenzi sborníku „Česká občanská společnost a modely 
demokracie v 21. století“ s tím, že je „pozoruhodný“. Napsal jsem tohle: Sborník 
aspiruje na to shrnout různé přístupy, být reprezentativním přehledem - to se mu 
částečně daří, i když pořadatel trochu želí neúčasti některých „špiček“. 
Ale je reprezentativní přehled tím, co bychom vzhledem k povaze daného tématu 
čekali? O čem svědčí  dlouhý, komplikovaný název? Jde v něm o nás, český stát,
o občanskou společnost, o modely demokracie a ještě o 21. století? Na první pohled 
trochu moc. Ovečky se zkrátka rozutíkávají z chlívku. Pokusme se je alespoň obklíčit 
a ukázat proč.
 Vstup 1  - Müller. Těžkopádná tradiční politologická konstrukce, musíme 
znovu (po kolikráté už) přeskakovat školské pasáže: Locke, Montesquieu, Hegel.  
Müllerovi se trochu rozvolní pero, když píše o Tocquevillovi, vidí, že k tématu 
přistupuje ze zcela jiné strany, ale nic z toho pro sebe nevyvodí. Intuitivně cítí, 
že Hegela a Webera musí z povinnosti následovat, zatímco Tocqueville inspiruje ( je 
to i v názvu kapitol!), ale nic metodického z toho nevyvodí. Nakonec do toho nějak 
napasuje Poppera a zdánlivě jasný fakt, že podmínkou občanské společnosti je 
společnost otevřená - proč?  Text vytváří celek, ale k tomu, aby tenhle celek ožil, 
by nestačila ani živá voda.
 Vstup 2 - Kubeczka, Znoj a Hight society liberálů konce 20. století.
Neobyčejná společenská konstelace umožnila v druhé polovině minulého století 
zajímavou diskusi mezi americkými liberály - Rawls, Walzer, Geertz a další vzbudili 
společenský zájem, očekávání, že se společenská teorie zase bude významnou měrou 
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podílet na rozhodování o sociálním uspořádání tak, jako to kdysi jiní intelektuálové 
očekávali od marxismu. S odstupem ale je zjevné, v čem byla tato očekávání přehnaná. 
Jejich étos stačí Znojovi na to, aby táhl fakultu, ale Pehe (snaží se o přesah do politiky) 
působí dojmem skeptika, který přesvědčuje sám sebe.
 Vstup 3 - Neudorflová. Naprostý opak, silně sebestředně založený postoj 
následovníků Komenského, stíhaných stejně jako on traumatem uplývajícího času 
a politických řešení, která nejsou v dohledu. Sebevědomí držitelů Pravdy a Světla, 
na které doba nebere ohled. Zde je klíč k ambicím sborníku - je určen především 
zaníceným učitelům. Ti jsou nositeli optimismu, víry, že změnu způsobí, když naši 
potomci nebudou dělat stejné chyby jako my.
 Vstup 4 - Šiklová, Vlček. Srdcem občanské společnosti je neziskový sektor, 
a když se to vezme kolem a kolem, tak ani není třeba se bát maličko nerovného 
rovnítka. Občanská společnost se popisuje špatně, a tak buďme rádi, že se neziskovky 
dají alespoň spočítat v databázi ministerstva vnitra.

Nemá smysl vykládat historické kořeny použití slov „občanská společnost“ u jednotli- 
vých autorů, ukazovat na disproporce. Měli bychom naopak směřovat k tomu, aby se 
vykrystalizovalo to, co je doposud rozpuštěné, nepřehledné. Uvědomujeme si, že naše 
společenská praxe je vnitřně rozporuplná, můžeme identifikovat řadu trendů doslova 
sebezničujících, které způsobuje nebo alespoň umožňuje společenská otevřenost. 
Zároveň ale vidíme, že bez otevřenosti by nebyla žádná naděje.Občanská společnost 
je téma, na které je třeba si teprve připravovat myšlenkové nástroje. Nelze nevidět, že 
sborník v tom něco málo udělal, jeho hlavní výpovědí jako by bylo: dejme toho co nejvíc 
na hromádku, aby bylo možné vybrat ze vší hlušiny cenné kusy. To je ale postup dobrý 
jen tam, kde dovedeme udržet přehled, kde se ve vytvořené změti neztratíme. A my 
jsme spíše v situaci, kde máme jen rudu, ze které to cenné musíme teprve vytavit. 
Možná by proto bylo vhodnější vzít si menší sousto a odložit školský postup -  a mluvit 
o občanství a občanském přístupu, o ctnostech a jejich kořeni a odpovědnosti? Nebo 
konečně podrobit kritice do beztvarosti přežvýkávané slovo společnost? Ale to oboje 
je jistě nad rámec záměrů tvůrců tohoto sborníku. Krnovští vydavatelé se příznačně 
jmenují „Cesta světla“, cítí se ve světle a jde jim o to, aby toto (jejich) světlo uviděli též 
druzí.  Je to dobrý základ pro kritické promýšlení daného tématu? 

  Představte si - neuveřejnili mi to!
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Setkání moudrých

Jeden z prognostiků osmdesátých let, Fedor Gál, dal v r. 1999 dohromady sborník: 
„Eseje o nedávné minulosti a blízké přítomnosti.“ Bělohradský, Keller, Petříček, 
Přibáň. Příležitost mu k tomu dalo Fórum 2000,  „setkání moudrých“. Co mají 
společného ti, kteří se cítí jako skupina ve výsadním postavení?

 Keller se nalepí na téma výrobního pásu a produkuje svoje slova jako pás 
výrobky; mluví proti tomu, co znamená pás jako pás. Raduje se z toho. Říká de facto: 
jsme předdefinováni, vidíme systém, který nás ovládá. A říká to jakoby zevnitř tohoto 
systému. Zrcadlíme zevnitř jeho stav a tím dáváme znamení nesouhlasu (!?). Není 
to náš systém, který nás na pásu unáší, je to systém nějaké cizí síly, trhu, tankových 
pásů, růstu HDP... a následují další mytizovaná slovní spojení. „Spojuje nás výrobní 
pás...“ chtělo by se s Kellerem parafrázovat píseň „dělí nás ostnatý drát“.
 Petříček je moudřejší. Vyhýbá se defétismu pásu, problematizuje naše 
postavení, univerzalitu a představy o kauzalitě tváří v tvář globálnímu rozvrhu: 
výsledkem jsou mu globální šachy. Průsečíky vztahů, situace jako přehledné 
maximum, jehož hranice nic neznamenají a zpoza nich přichází nečekané impulsy, 
změť jako výsledek neschopnosti uchopit celek. Máme k dispozici jen průsečíky 
vztahů a stav je abstraktní synchronní řez skrze procesy, jejichž konce a souvislosti 
nedohlédneme. Jsme postmoderní, protože jsme individuálně svobodní, ale ze stej- 
ného důvodu jsme také individuálně ztraceni, neboť naše orientace může být vždy 
jen lokální... Nic není pevné, hranice věcí jsou jen umělým diferenciálním nástrojem, 
objektivita je pouze chabý výsledek snahy o výměnu informací v přechodně 
zpevněném referenčním systému, vymezeném víceméně náhodnou shodou při 
přijetí kanonických textů... Globalita je janotovská ztracenost ve světě, ze které nic 
nevyplývá, ani radost, ani žal.
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Je to tak sugestivní, že nám po přečtení tohoto příspěvku Petříčka ani není líto.
Bělohradský  toho napíše jako vždy nejvíc a jako vždy se čtenáři energie vložená 
do čtení vrátí jen z malé části. Na rozdíl od Petříčka se do toho vkládá. Žije tím. 
Neustálé doklady a důkazy o tom, že ovládá tu či onu „řeč“ právě jako dohodnutý 
referenční systém. Posedlost strukturami a nenávist ke katechismům. Apely, které se 
utápí ve schématech. Petříček je smířený intelektuál, Bělohradský je excitovaný sám 
sebou a svojí schopností ovládat řeč, která je vposledku marná. Systém, diferenciace, 
operace, horizonty, diskursy, vždy znovu a znovu se zdá, že už následující odstavec 
zaklene alespoň část stále více se komplikujícího půdorysu, že bude mít hlavu a patu... 
aby opět skončil ... v patu.
 Ze sborníku svým přístupem vybočuje jen Přibáň, mimo jiné i tím, že zkoumá 
reálný předmět (historii po r. 1989) a vychází z nějakého pojetí PLATNOSTI, snaží se 
něčeho dobrat, tedy odlišuje rozvrh tázání, analýzu a stav na konci procesu. Tématizuje 
sice postmodernitu, ale jinak zkoumá roli disensu - postoje, který je radikálně nový 
v tom, že není vázán k danému společenskému modelu přímo (souhlasem) ani ne- 
přímo, jeho kritikou. Disens je založen v jinakosti, je mimoběžný, znamená odmítnutí 
-  ale nikoli systému, jde o odmítnutí úplnosti systému. Postavit se mimo znamená 
odmítnout systémovou kontrolu. Současný svět je plný mimoběžností, jsme svědky 
vítězství mimoběžnosti utopené v globalitě nad pokusy chápat celek. Z celé knihy je 
to jediná svěží myšlenka, která stojí za další promýšlení. Co když zkombinujeme jeho 
úvahu s Petříčkovou  - vznikne nám solidní teorie mafií: systémů situační kontroly 
bez formalizované zpětné vazby, bez veřejné kontroly, do důsledku dovedený, pokud se 
ho zmocní stát. Tenhle model je docela dobře použitelný pro popis některých jevů 
a prosazujících se trendů. Je lhostejné, že se přitom Přibáň (podle mne spíše formálně) 
přihlašuje k Lyotardovi, vyhlašuje v tradiční dichotomii neomezenou platnost svého 
tvrzení o omezené platnosti čehokoli... a popírá univerzalitu jako obor platnosti 
výpovědi. 

Shrnutí? 
Setkání moudrých na papíře sborníku se příliš nepovedlo, prokázali jen malé 
porozumění významu institucí, až na výjimky nepřekročili svoje řečové systémy, 
značně již vyprázdněné a vytěžené. 
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O platnosti a ochotném kupci

Jan Sokol: „Mikuláš Kusánský a objev měření,“  sborník „Číslo a jeho symbolika 
od antiky po renesanci“, uspořádali Lenka Karfíková a Zbyněk Šír.

Jan Sokol v příspěvku „Mikuláš Kusánský a objev měření“ vystihuje podstatnou 
souvislost mezi „kupeckým měřením a vážením“ a matematickými systémy, které 
předpokládají ideální vztahy. Věda, která je založena na vážení a měření, se dříve 
nebo později rozejde se svými idealistickými východisky, „přírodními zákony“ a vel- 
kými ambicemi, a stane se kupeckou „vědotechnikou“ - užitným poměřováním teď 
a tady existujících vztahů, které umožňují dosahovat cílů. Zvolili jsme si pro měření 
nahraditelné jednotky a všechny snahy učinit z nich jednotnou soustavu, učinit 
z nich nástroj, kterým by šel popsat svět, jsou předem odsouzeny k nezdaru. Poslední 
velcí duchové jako Heisenberg, kteří snili o systému, např. o jednotné teorii pole, jsou 
beznadějně převálcováni pragmatickými následovateli, jejichž cílem je manipulace 
s věcmi světa.

„...Soukromníka vůbec nezajímá metafora rovnoramenné váhy, nýbrž srovnatelnost 
různých vážení. Nejde mu o poměr toho, co je na jedné a druhé misce, ale o číslo, 
které platí (podtrhl Sh) stejně kdykoli a kdekoli. Je to ovšem zvláštní číslo... Nemá 
žádný geometrický ani jiný význam, je vlastně přibližné a znamená skutečně jen 
číslo. Výsledek vážení se totiž dá vyjádřit jen v konvenčních jednotkách, jaké si z 
pragmatických důvodů už dávno vytvořili kupci... Podstatné je, aby se jednotka 
neměnila, byla všude stejná a výsledky vážení tedy srovnatelné.“
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Co to znamená? Co je to za konvenční jednotku, která poskytuje číslo platící kdykoli 
a kdekoli? A co je to za „egalizaci“, která se přitom provádí, co se při ní získává 
a co ztrácí? Kusánský prý z toho usuzuje, že není pravdou před ním i po něm 
rozšířená představa, že vesmír je kniha napsaná matematickým jazykem, vesmír 
je naopak neurčitý, pohyblivý, proměnlivý. Představa mnoha jeho následovníků, 
že by se cestou měření dala nahradit spekulativní (středověká) filosofie, se ukázala 
jako naivní. Přírodní zákony jsou z hlediska měření jen idealizace, dříve nebo 
později se ukáže, že neodpovídající změřené skutečnosti. Věda už je proto skromná, 
jde jí jen o aplikace, těmi dokazuje svoji pravdu, redukovanou na platnost. Ale nejde 
o platnost výpovědi, vztaženou k pevné Pravdě, ale o platnost čísla, vztaženého 
k libovolné dohodnuté jednotce (platnost v kupeckém smyslu). Svět empirické 
vědy už není universem, jednotou, je vesmírem potenciálně (něco) platných údajů. 
Jenže empirická věda si svoje postavení autority ve věci popisu světa dobyla nikoli 
svou užitkovostí, ale svou absolutní ambicí ukázat svět (vesmír) harmonicky, jako 
jeden nahlédnutelný systém. Vždyť tak se to dodnes učí ve školách. To, na co Sokol 
upozorňuje, je třeba vzít vážně a  hlouběji reflektovat.
Jak je to s „platností“, když Kusánského Soukromník v dialogu požaduje, aby 
změřené (libovolně zvolené) číslo „platilo kdykoli a kdekoli“? Platnost je potom 
projev na pravdě nezávislé stejnosti, kterou vnáším do konkrétní nezaměnitelné 
situace. Přitom tuto situaci rozkládám a jediné, co zde má metafyzický ráz, je 
ambice univerzálnosti takovéto redukce. Měřit a vážit se dá vždycky a všechno. 
Jen mi chybí dobrý důvod proč to dělat, resp. chybí dobře založená úvaha, jestli 
je vhodné to dělat vždycky. 
Je to tak:  měření a vážení může být dobrým služebníkem, ale je špatným pánem. 
A je zásluhou fyziků první poloviny 20. století, že ukázali meze měření a vážení, 
že ukázali, jak tímto procesem zasahujeme a proměňujeme to, co chceme jako 
by inertně, asepticky poznat. Zatím jsme tuhle závažnou skutečnost  příliš 
nereflektovali.

Měřením a vážením totiž nepoznáváme, a pokud, tak něco jiného než to, s čím 
jsme byli v kontaktu před tímto „výkonem“. Ze všech měření a vážení už nikdy 
nedáme zpětně dohromady celek toho, s čím jsme se setkali. Dostaneme jiný celek, 
porovnatelný, změřený. Dovedeme se zeptat, jak se liší od toho, co nám bylo na 
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počátku přístupno bez měření? Nahrazujeme poznání tím, že přijímáme 
kvantifikující definice věcí, a upadáme tak do neřešitelné jednostrannosti, 
ve které už nerozumíme sobě, vztahům, hodnotám, tomu, co nás přesahuje.

Ale Kusánův postřeh je významný v jiném ohledu: jak je možné, že kupecký 
přístup „převálcoval“ téměř veškerou komplexnější zkušenost? Jak je možné, 
že se tak prosadil, alespoň v naší části světa? Co to svědčí o ustrojenosti světa, 
že něco z něj lze tak snadno zakrýt, zjednodušit? Snad je to možné uvidět 
na samém použití slova „platnost“, na blízkosti toho, co platí jako pravda 
a co platí jako nahraditelné „oběživo“, standardizující jednotku hodnoty 
používanou pro směnu.
Jak je možné, že tak snadno ztrácíme ze zřetele pravdu samu a její metafyzický 
rámec, a fascinuje nás platnost platidla, která je de facto ve světě ničím 
nezaloženým klamem? 
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Jeden aspekt moci

V jednom zapadlém koutě jsem měl přednášku o „moci“. Dost dobře jsem to nemohl 
odmítnout, ale pak jsem to vzal jako výzvu.  Moc - to svádí k pohodlným cestám: 
klíčové oddělení moci výkonné (exekutivní), zákonodárné a soudní v novodobém státě, 
a nebo ještě dřívější oddělení moci duchovní a moci světské... 
To všechno je třeba znát, abychom si uvědomili východiska naší zdánlivé 
samozřejmosti, abychom si uvědomili výjimečnosti euroamerického kulturního 
prostoru a jeho odlišnost od zbytku světa. Ale vždyť problém dnes vidím někde jinde: 
aktuálně se projevuje v manipulativní moci ukazovat něco jako něco jiného (vznešeně 
se tomu říká „marketing“), v politické moci zakrývání a lži, která neoponuje pravdě, 
jen se jí vyhýbá. 

Jen málokdy se moc „manifestuje“, opírá především o násilí nebo hrozbu násilí, něco 
takového  zažíváme při setkání se skupinami rozdivočených fotbalových fanoušků 
a  z výjimečných situací komunistické zvůle.  Na druhé straně naše představy 
o společenském uspořádání založeném na svobodě a všeplatných lidských právech 
jsou podmíněny řadou nesamozřejmostí. Dobře to ilustruje příklad z jižanských 
států USA. V 19. století byla značná část černochů pro zachování systému, který 
ve slovech vypadá strašidelně: „otrokářství“, ale de facto nemusel být a ve většině 
případech ani nebyl nikterak násilný. Černoši nechodili s řetězy na nohou - to by toho 
mnoho neudělali, a rozhodně nebylo pravidlem ani násilí a bič. Jen měl někdo jiný 
moc - a s ní také spojenou odpovědnost - rozhodovat o tom, co kdy budou dělat. Měl 
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dlouhodobou ekonomickou odpovědnost (aby jeho ekonomická jednotka prosperovala), 
ale také obecnou sociální odpovědnost.  Jedna část černochů, kteří tyto souvislosti 
viděli, kriticky odhadla, že pokud člověk dostane svobodu,  nedostává nic, dokud nemá 
pod kontrolou moc nad sebou. Nebude ji využívat, protože bude dál otrokem - otrokem 
aktuální chvíle, otrokem nálad a vášní. Válka rozhodla a černoši postupně získali 
společenskou důstojnost a svobodu. Ale do jaké míry byl dořešen problém moci 
- „vlády nad sebou“? Dodnes existují gheta, kde jsou celé sociální skupiny de facto
v moci místních gangů, to nevyřeší žádná pozitivní diskriminace. A po celém světě 
existují uzavřené společenské skupiny, kde je moc redistribuována zcela jinak, 
než jak jí rozumíme zde v Evropě, bělošské Americe a ještě pár zemích z bývalého 
britského a španělského koloniálního světa.

Moc jako téma je především tématem schopnosti ovládat se, dlouhodobě rozvrhovat 
svoje kroky, mít moc nad sebou. Rozhodovat o vlastním jednání - pojmenovávat 
a hodnotit, zvolit si partnera a vychovat děti (ve španělském světě ještě žít s druhými 
tak, aby to přispívalo k větší slávě Boží). Teprve když si uvědomíme tento základ 
problematiky „moci“, můžeme se vydat dvěma směry, dalo by se říci „sociálními“. 
Jeden z nich je problém moci a autority, které se říká „přirozená“, jejímž nositelem je 
v angličtině „leader“ nebo „stakeholder“. Moc zde vyplývá z respektu, který je chápán 
jako výsledek otevřeného nenásilného souhlasu při zvážení okolností a schopnosti 
kritického odstupu. Nejde tedy o manipulaci, leader je ten, který dovede spojit více lidí 
v tom, jak strukturují svoje cíle, stakeholder je ten, který dovede vyslovit a formulovat 
věc tak, že se stane společnou, že se v tomto popisu setkají různí lidé a mohou spolu 
komunikovat.  Druhý směr, kterým se můžeme ubírat, je zkoumání společenského 
tlaku, konformity. Zatímco v první poloze jde o moc v dané konstelaci opřenou o uznání 
konkrétní osoby, autority, v druhém případě jde o podvolení se moci anonymní,  také 
se zde přijímá nějaká společná strukturace cílů, ale bez podílu na vnitřní identifikaci, 
formálně, také se zde přistupuje na společnou rovinu komunikace, ale takovou, která 
více zakrývá než odkrývá, která je spíše ornamentem než pojmenováním a která se 
projevuje v celé škále od silového jednání přes citové vydírání až po čistou manipulaci.
A mezi oběma těmito krajními polohami je celá škála konstelací, ve kterých jednáme 
- tedy naplňujeme svoji schopnost se rozhodovat, vykonáváme moc nad sebou, 
koordinujeme se přitom s druhými a cítíme také moc, kterou mají druzí tím, že 
ovlivňují naše jednání.
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Člověk si většinou neuvědomuje svoji moc, ale zato často silně zakouší moc druhých 
jako nějakou převahu, před kterou se nedovede nebo nechce bránit. Svádí nás 
to přitakat, být konsiliantní, udržet společenskou formu - a pak v jednu chvíli se 
„vzbouřit“, postavit se na odpor, zpřetrhat vazby. Ale konflikt, kolize se společenskou 
mocí jako by byl v něčem selháním,  snažíme se mu vyhnout, snažíme se „vyvážit 
svoje vztahy“.  Pokud to nejde, nastolí se stav převahy okolí, projevující se naším 
pocitem bezmoci: moc působí ve struktuře: 
- přitakání - přizpůsobení se - vyhnutí se konfliktu, společenská odměna; 
- odmítnutí - újma - trest - ztráta výsad, ztráta společenského postavení atd.

Moc takto vždy působí v nějakém společenském rámci, odvolává se na něj. Čistá 
„moc“,  vázaná jen na libovolnost rozhodnutí jednotlivce, který plně rozhoduje 
o druhém, je vždy ve své povaze tragická i směšná, jen zvýrazňuje bezmoc obou. 
Kdo se opíjí svojí aktuální schopností vnutit něco druhému, rozhodnout o něm,  
je hlupák a nešťastník. Pilát, který se nechává strhnout a říká Ježíšovi: „Víš, že mám 
moc...?“ si to také při Ježíšově odpovědi uvědomuje - může čas od času udělat něco  
bláznivého, ale nemá moc změnit běh věcí, a v téhle věci je loutkou.

Moc se nějak týká „běhu věcí“, a ten je na jedné straně vymezen jakousi silnou 
setrvačností, kterou mnozí cítí jako determinismus, který z nich snímá tíži a špatný 
pocit z toho, že se chovají jako loutky a nechtějí nést odpovědnost, a na druhé straně 
libovolností: kunderovsky nesnesitelnou lehkostí (bytí), s jakou se dá rozhodovat 
o podstatných věcech, týkajících se budoucnosti, vědomím, že rozhodování může 
být náhodné, určené losem, hrou, nevázat se na kontext, rozvrh. Pokud je to činěno 
s odstupem a noblesou, jde ještě o vysoce pozitivní a kulturní konání. Ale jde-li přitom 
o sebe-zapomnění, o ztrátu cíle, jde o lidské selhání. 

Základní tezí přednášky bylo „moc je především moc nad sebou, moc rozvrhu a 
identity“. Není totéž co volba, protože volba může být volbou poraženeckou, volbou 
kapitulantskou. Zvolit můžeme také tak, že se vzdáme vlády nad sebou, vzdáme 
se možnosti ptát se na to, co je správné, hledat svoje cíle, moc nad sebou se dá 
marnotratně vypustit, pokud zaměříme svoje volby do nahraditelného prázdna. 
Svoboda bez vazby na moc nad sebou je pak jen standardní libovůle 
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a schopnost nahradit jedno libovolné druhým už není mocí, ale ne-mocí. Člověk je 
pak manipulovatelným, odkázaným na nevypočitatelné vnější podněty - asi tak, jako 
gambler, který čeká, až se mu obrázky automatu seřadí do očekávaného úspěchu. 
Člověk se může učinit ne-mocným, udržovat se svobodně v bezmoci i bez vnějšího 
tlaku.
Jen zdánlivým opakem takového stavu je sociální totalita: kdy je zvnějšku 
kontrolováno, co je správný cíl, ke kterému se mají uvozovat všechny jednotlivé 
kroky člověka. Jde o sociální situaci podobnou situaci malého dítěte nebo otroka 
ze zmíněných jižanských států: o pohodlnou vlastní bezmoc s tím, že odpovědnost 
nese někdo jiný.

Svoboda, moc a odpovědnost jdou spolu ruku v ruce, jedno není bez druhého. Ti, kteří 
si stěžují, že nemají dostatečnou moc, zpravidla nejsou schopni nebo ochotni převzít 
odpovědnost za své jednání, cítí se nesvobodní, ale sami se podílejí na své ne-moci. 
A naopak, ti, kteří jsou odpovědní, jsou svobodní a mají moc nad sebou - mohou se 
rozvrhovat k cílům, které si určí.

Podle ohlasů se ta přednáška povedla. I bez školních schémat ti lidé uviděli něco, 
co se jich týká.
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Anonymní dopis

S odstupem času reaguji na váš text o konzervativní politice. Považuji ho za mimo- 
řádně povedený a shrnující komunikativní formou řadu významných témat.
Přesto, nebo snad právě proto, jsem zapochyboval o tom, zda je energie vynakládaná 
tímto směrem efektivní a je pro mě  velmi důležité reagovat na jeho východiska. 
Píšete o projevech dlouhodobé krize, která se týká místa křesťanství v kulturním, 
hospodářském a obecně společenském životě, a tato krize by podle vás u nás 
nastala i za příznivějších podmínek prostě proto, že je součástí vnitřní krize západní 
společnosti. Snad by se tomuto východisku dalo přitakat, ale je třeba se ještě chvíli 
ptát.
Jaká je povaha té zmiňované „vnitřní krize západní společnosti“?  Jak vůbec chápat 
„západní společnost“, a je opravdu nutné ji nahlížet tak, jako by byla zároveň 
„v krizi“?  Trochu mě děsí, co všechno přijímáme jako samozřejmost. Domnívám se, 
že společným problémem všech podobných úvah, do kterých se konzervativci pouští, 
je přijetí nepřiměřeného sociologického slovníku, přijetí jistého typu „společenských 
přístupů“, charakteristických pro „společenské vědy“: sociologii, historiografii 
a ekonomiku. Předmětem těchto věd jsou již jedenapůl století uzavřené systémy 
a metodou práce především statistika a porovnávání po sobě jdoucích stavů 
ve smyslu evoluce, vývoje. Cílem zkoumání je „společnost“, chápaná jako systém, 
uzavřený a bez přesahů, pasivní předmět, o kterém je možné vypovídat a který je 
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možné cílevědomě ovlivňovat. Můžeme přijmout tento jazyk? Není to sebezničující?
Argumentem pro takovýto postup bývá, že je naší povinností být komunikativní, 
tj. naučit se mluvit řečí protivníka. Ale to má smysl jedině tehdy, pokud jsem si jist 
tím, co chci v této formě sdílet, a cenu, kterou zaplatím za svoji komunikativnost, mám 
dobře zváženou zjevnými přínosy, např. tím, že zároveň pro „mlčící většinu“ učiním 
komunikativním něco podstatného, zpřístupňuji jí motivy, které otevírají prostor mého 
myšlení.

Rozhodně si nemyslím, že bychom měli opouštět pole „konzervativní politiky“, ale 
domnívám se, že dnes už není jiné cesty než být daleko radikálnější, odmítnout 
mechanistické představy a formy upadlé sociální a politické řeči, která nemůže vyslovit 
to nejpodstatnější - totiž nemůže se vyslovit k otázce dobra a zla, k otázce cílů života 
člověka atd. Zdá se, že dnes již nelze mluvit o společnosti dřív, dokud si nevyjasníme 
některé podstatné věci o člověku a smyslu jeho života s druhými, znovu tyto obsahy 
nenaplníme vlastním porozuměním.
Píšete o „místu křesťanství v kulturním, hospodářském a obecně společenském životě 
společnosti“. Asi jsem radikální, ale vidím celou věc obráceně: je třeba na jasném 
hodnotovém základě a s našimi zkušenostmi nově vyložit to, jak spolu lidé mohou 
a mají žít, jak se mají vytvářet a řídit instituce, jaké mají být formulovány politické 
strategie, jak má být tématizována odpovědnost  atd. Rozumíme si vůbec, když říkáme 
slova „společnost“, „kulturní život“, „hospodářství“, „politika“ ? Rozumíme tomu, proč 
jsou tak svůdné radikální anti-společenské ideje?

Je třeba začít jinak; co kdybychom vzkřísili můj starý plán, kterým jsme se před 
deseti lety těšili na setkání Opus Bonum v Želivi: připravit seminář, na kterém by byly 
předneseny příspěvky o pociťovaných aktuálních problémech Evropy - s tím omezením, 
že bychom předem tabuizovali 20 nejzprofanovanějších a nejvíc zatemňujících slov. 
Slovo společnost  by muselo být mezi nimi.
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Otázka proč I.

Potěšil mě nenápadný článek Václava Dostála v časopise Konec konců „Kde jsou 
hranice vědy“.Ani ne tak proto, že se v něm argumentuje slabým 1% hmoty ve 
vesmíru, o níž vůbec něco víme, ale radikálním rozlišením mezi POPISEM, který je 
hlavním výsledkem vědy, a VYSVĚTLENÍM, které věda zpravidla naopak nepodává.
Starý známý spor, který začal již v době Keplerově, se tak dostává do širšího 
povědomí. Newton popsal princip gravitace, ale dobře přitom věděl, že se tím nic 
nevysvětluje. Ale už jeho současníci se ho snažili v tomto dezinterpretovat. Proč? 
S jakým cílem? Nenechme se ošálit suverénními vědci: to, že jde něco popsat, ještě 
nic neznamená a většinou se tím pouze zakrývá fakt, že vysvětlení chybí.
Naučme se ptát „proč“ a naučme se ukazovat, že dostatečnou odpovědí není odkaz 
na nějaké imanentní síly „vývoje“, „sociálních mechanismů“, „trhu“, „genetiky“. 
Ulevíme si, až se intelektuálové budou schopni tázat proč a neodpovídat si zároveň 
úhybnými frázemi. Až ucítím náznak takového přelomu, přestanu vydávat Možnost 
jako samizdat a pustím se do vydávání měsíčníku věnovanému otevřeným otázkám.
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Otázka proč II.

Zcela bez souvislostí jsem otevřel dvacet let starou knihu „Přírodní vědy neznají 
žádnou evoluci“, která vyšla v Křesťanské akademii v Římě a četl zhruba toto:
Přírodní zákony nevytvořily ani auto ani buňku. Darwinisté přehlížejí, že přírodní 
zákony jsou sice funkční základnou stroje, ale nemohou ho vytvořit. 
Ti, kteří si představují vývoj života jako cosi samovolného, se jen těžko vypořádají 
s druhou termodynamickou zásadou, s ověřitelným poznatkem, který nám říká: hmota 
ponechaná sama sobě se samočinně neorganizuje. Chceme-li zabránit entropickému 
úpadku, musíme stroj „postavit“, zorganizovat procesy k nějakému cíli. To nejde bez 
„know-how“, bez stanovení si cíle a systematického postupu k němu.

Popis se nám zdá vysvětlením, protože jsme schopni podle něj postupovat, a tento 
postup se nám zdá samozřejmým. Mělo by to být naopak, mělo by nás to neustále 
překvapovat: jak je možné, že se podle popisu postupovat dá. To je ono řecké „jak je 
možné, že je něco a ne nic?!“Ti, kterým stačí popis, jsou záměrně nekomunikativní, 
nemohou přijmout a pochopit otázku po smyslu, protože teprve tato otázka očekává 
jako odpověď vysvětlení souvislostí, které nejsou jen inertními mechanickými zákony. 
Hledáme vysvětlení, které se nás týká, které vůči nám není lhostejné, protože ani my 
nechceme být lhostejní. 
Vzhledem k nekonečné složitosti a mnohotvárnosti všeho okolo si vůbec nedovedu 
vysvětlit, jak je možné, že taková převaha lidského zájmu je zaměřena k popisu a nikoli 
k udivené otázce, na kterou je dosažitelná odpověď vždy jen neúplná, otevřená dalšímu 
tázání.
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Otázka proč III.

„Proč proč proč“ zpívá známá píseň, aby stejně často zazněla odpověď „Because“. 
V angličtině i češtině odvozená z latiny jako proto - pro „to“ - odpověď je ve věci 
(kauze) samé, to na ni a heideggerovsky řečeno u ní se musíme ptát. Ne u žádného 
vývoje, mechanismu, jen u věci samé je možné se ptát. Každá věc ve svém „je“ dává 
odpověď.

 
A pokud jsme schopni překonat karteziánskou redukci věci na předmět, pak už 
jsme blízko tomu, aby odpověď pro „to“ byla začátkem odpovědi skutečně naplněné 
významem. Věci žijí ve světě s námi a ptáme-li se proč, na co se vlastně ptáme? 
Samotné slovo „proč?“ položené v otázce je víceméně skrytě vyslovenou větou: 
„proč je právě toto a ne něco jiného“. Řecké „proč je spíše něco a ne nic“ je jen 
radikální verzí obecné otázky. A je to jen jiná podoba otázky po identitě, možnosti 
věcí: jak je možné, že věci trvají a nebo se naopak proměňují, jak je možné, že se něco 
odehrává a něco jiného trvá, jak je možné, že svět je takový, jaký je, že my jsme takoví, 
jací jsme.
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Otázka proč IV.

Věci světa se podílejí na tom všem, co se odehrává a co se nás týká, otázka proč je 
vždy vázaná na někoho, kdo vnímá identitu a změnu, kdo tedy rozumí tomu, co je 
konstelace, a kdo také rozumí  tragickému rozměru identity omezené svým koncem. 
Zde se projevuje zcela absolutní protiklad mezi křesťanstvím a buddhismem. 
Pro křesťanství je věčnost strukturovaná a to tak, že již v tomto proměnlivém světě, 
plném otázek „proč“, můžeme rozumět identitě. Identita je v křesťanské kultuře 
pomíjivým projevem, průmětem věčnosti do světa. Pokud porozumím identitě, vstupuji 
nějak i do věčnosti, ve které téměř vše z „časového“ a proměny se držícího myšlení 
světa bude nepoužitelné. 
Buddhismus naopak označuje identitu jako největší překážku na cestě k cíli. Cílem 
je opustit svět a překročit k tomu, co je věčností: identita brání tomu, aby se děje 
rozpadly a ztratily v chaosu a spočinutí. Osvobození je stav, kde není žádná hrana, 
hranice, tvar a tedy ani žádná změna.
Křesťanství rozumí výzvě „zapři sám sebe“ nebo „zrno, které nezemře...“ tak, že jde 
o kroky k očištění, získání identity. Buddhismus vede ke ztracení sama sebe, 
rozpuštění, ne-chtění.
Buddhistická otázka „proč! znamená „proč vůbec“, je nepřátelská k dění, identitě, která 
se ve světě může docilovat jen díky změnám, díky dosahování cílů. Z tohoto pohledu 
je buddhismus pro evropskou kulturu o daleko vážnější myšlenkovou konkurencí, než 
může představovat islám, a pozdní Heidegger je toho dokladem. Islám je militantní, 
mocenský, ale v jistém smyslu myšlenkově konkurence neschopný, protože v mnoha 
ohledech neschopný si otázku „proč“ klást.
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Anotace

Svět má duchovní povahu a kultura povahu světskou. Zkušenost společensky 
akceptované nepravdy otevírá vnímání světa jako obsahu, který se dá sdílet. Chaos 
do světa vnášíme chybnou interpretací kultury, to, co popisujeme jako chaos, je 
nerozlišené, neurčité pozadí, ze kterého je odvozena naše sebe-jistota.
.
Zdají se vám tato konstatování provokativní? Ne - nejde o svévolnou postmoderní hru, 
naopak.  Kniha Proměnlivé a stálé se snaží sledovat smysl věcí a obsahy sdílení, je 
filosofií kultury, otevřené, pomalu se proměňující skutečnosti, ze které vycházíme 
ve svých otázkách, svou povahou metafyzických. Avizujeme tuto knihu alespoň 
dvěma odstavci z jejího úvodu:

Jsou lidé, kterým nejvíce vadí neutěšený stav věcí - ať již jde o politiku, mezilidské 
vztahy, úpadek kultury, devastaci přírody atd.; vidí, že to, jak žijeme, není správné. 
Nic z toho mi není lhostejné, ale za nejzávažnější problém považuji něco jiného: 
omezenost našich myšlenkových východisek, redukující možnosti porozumět světu. 
Přes všechnu nabubřelost technického a společensko-ekonomického myšlení, šílenou 
nadprodukci nesmyslných vědeckých prací na humanisticky zaměřených universitách 
po celém světě, přes všechnu interdisciplinaritu, přes všechnu okázale manifestovanou 
schopnost dosahovat cílů prostřednictvím techniky - přes to všechno lze jen obtížně 
nalézt takové myšlenkové koncepty, které umožňují vidět svět vcelku, aniž by ho 
redukovaly na předmět, najít způsoby myšlení, které by nás nestavěly do role více 
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či méně vychytralých statistů v mechanismech nedosažitelně nás přesahujících nebo 
naopak nedosažitelně hluboko založených v „ustrojení“ naší psýchy.
Odpor k schematickému předmětnému myšlení, pokora před světem, který nás 
přesahuje, a zároveň vědomí, že odpovídám za svoje jednání v aktuální situaci, 
teď a tady - ty mě vedly při psaní více či méně stylizovaných textů v samizdatovém 
časopise Možnost. Hledal jsem a hledám prostřednictvím těchto textů spřátelené lidské 
bytosti, které cítí podobně základní problém,  nedostatečnost převažujícího myšlení, 
nedostatečnost myšlenkových postupů redukujících svět hned z té, hned z oné strany. 
Text „Proměnlivé a stálé“ je pokusem podat ucelenější pohled na „kulturu“, široce 
pojaté prostředí života člověka, jde o pokus zbavit se sociologických a psychologických 
schémat, vyhnout se hlavním chybám dnes běžného myšlení a destrukci s ním spojené.

Toto číslo Možnosti se kromě této krátké anotace záměrně zdržuje jakéhokoli 
komentáře, abychom dali p.t. čtenářům příležitost pro ničím neovlivěné reflexe a kritiky 
uváděné knihy, které vítáme a na které se těšíme.
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       Příloha - 4x počátek
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.
I.

Řekové viděli počátek v chaosu a byl to zpravidla opakující se počátek, protože 
v chaosu se také rozplývaly jako v dokonalém konci tvary světa. Pulsování 
a proměna je pro toho, kdo přemýšlí, jedna ze základních evidencí, a ne-bytí spánku 
a polo-bytí snu se nabízí jako obraz „nulového“ bodu, ve kterém se nedá mluvit 
o organizaci, vztazích, otázkách ani odpovědích. Řecká výpověď o počátku nebyla 
odpovědí na otázku, kterou si klademe my, ovlivnění všeobecně sdíleným dogmatem 
prostoročasového vesmíru. Počátek většiny dnešních úvah je bod O, ve kterém je 
hmota a čas zkoncentrována do úplně malého a úplně hmotného bodu bezčasového 
počátku času ve velkém třesku. Dlužno k tomu dodat, že bod O velkého třesku nás 
v Možnosti  zajímá nejspíš jako kulturní výpověď o myšlení doby, zato však vůbec ne 
jako metafyzicky významná výpověď o počátku.
Metafyzicky významná výpověď o počátku musí obsahovat alespoň intuitivně popsaný 
způsob, jak se myšlení staví „do polohy meta-světské“ (odkud se na počátek dívá). 
Řekové si  položili podobnou otázku: z jakého místa a času lze konstatovat opakování, 
když „začátko-konec“ chaosu přeci nenechá nic na svém místě, ba dokonce v tomto 
stavu-nestavu ztratí smysl i samo místo. Jak se rekonstituují pojmy, obsahy tak, 
aby bylo možné mluvit o tomtéž jako vracejícím se? Prvopočáteční polospánková 
vzpomínka garantovaná mýtem, která překlenutí chaosu zajišťovala, se tak postupně 
přetváří v různě schematizovanou metafyzickou výpověď. Je to dlouhé a složité, pro 
nás je významné, že na konci tohoto procesu jsou ideje, je oddělená potence a akt, 
a pojem přirozenosti nás straší dodnes, i když už jeho pozadí málokdo chápe 
komplexně.
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II.

Buď slepice nebo vejce stály na počátku... na začátku je zrození díky zásahu vyšší 
moci, a ptát se dál za tento mýtus není možné... nebo je na počátku bohyně plodnosti 
Thiámat, strukturovaný chaos ženského rodu, bohyně neurčitosti, které násilnický 
mužský prvek rozpáře břicho a svět věcí je pak sestaven z jizev a pevných, vlídnou 
neurčitost ženského světa drásajících hran...  anebo je to had, to on se zrodí 
z kroužícího chaosu, to hada uvidíme, když se neurčitý tvar změní díky detailu oka 
v tvora a věci už se nedají vzít zpátky, nenávratně pojmenované  a tak přivedené 
na svět jako Barbucha v Olbrachtově  novelce Kubula a Kuba Kubikula...

Místo pro podobný výklad ponechává i Genesis s tím, jak popisuje stav „těsně 
po začátku“ - nad propastnou tůní byla tma. Je to divně negativní popis a obsahy 
slov „propastné“, „tůň“ a „tma“ už v sobě nesou velmi komplikované a často 
v mytologických souvislostech vykládané odkazy. Teprve evangelista Jan přichází 
se zcela novým, dalo by se říci „moderním“ teologickým a zároveň komplexně 
metafyzickým řešením.
Na počátku bylo slovo. Je to tedy trojiční bytí Boha, které svojí vzájemností zakládá 
svět. Nad propastnou tůní se vznáší duch Boží, říká Genesis, a Jan doplňuje: celé 
to má smysl jen tehdy, pokud se tato možnost vznášet se (byť nad propastnou tůní) 
otevře slovem, které vůbec může zaznít a nést obsah. Jan ukazuje, že počátek musí 
být ukázán jako počátek sdílení obsahu. Jan a Genesis jsou komplementární 
a teprve tyto dva texty dohromady umožňují porozumět počátku jako počátku u Boha, 
počátku, který nepotřebuje mýtus, který si vystačí s teologickým (a z pohledu kultury 
metafyzickým) fundamentem.
Pro křesťanské myšlení, které je věrno těmto dvěma kořenům, je zcela zbytečné 
zabývat se v souvislosti s počátkem tématem chaosu. Chaos přichází do světa až 
po pádu, je to motiv kulturní, je to důsledek jistého typu myšlení světa, myšlení, 
které rozumí  celku (univerzalitě), ale nedokáže se k němu beze zbytku vztahovat. 
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III.

Tolkienovská M 82 přinesla po delší době diskusi a z ní vzešla zajímavá argumentace:

Tolkienův svět disharmonie je svérázným rozpracováním obrazu stvoření světa, jak 
ho podává Bible. Je alternativou k současným kosmologiím založeným na úvahách 
o vesmíru. Klíčovým motivem je zde disharmonie jako kulturnětvorný prvek, 
disharmonie, která je přímým důsledkem svobody podílet se na božském.
Bůh v Silmarillionu dal svému stvoření charakter harmonie, znění, zároveň ale 
chtěl dát svému stvoření prostor pro výraz - tedy autenticitu prožívání času. Jeden 
z tolkienovských prvních Valar - andělů pochopil, že má-li se stát časové hledisko 
významné (kulturně významné), má-li mít otevření se svobodě skutečně obsah, pak 
je třeba, aby se disharmonie stala reálnou variantou, aby se stala tím, co „může přijít“.  
Čas tak přestává být aspektem prožívání Božského, ale stává se aktuálním nejistým 
zápasem o harmonii, jejíž budoucí podoba není zřejmá, předvidatelná.
Disharmonie znamená pád do světa - a jeho času, ve kterém budoucnost je nejistotou, 
do času světa, ve kterém stále větší šumy a hluk zakrývají harmonii jako téma, jako 
nadživotní orientační hodnotu. Harmonie je pro Tolkiena nejvyšší metafyzická kategorie 
nebo, lépe řečeno, nahrazuje statické transcendentálie středověké metafyziky. Svět 
Valar se nerozpadl z ničeho nic proto, že se v něm zčistajasna objevil vzdor. To jen stále 
složitěji se vyvíjející harmonické kombinace  božské skladby umožnily, že Ďábel  ztratil 
ze zřetele celek a ukázal prstem na část, která se zdála samostatná, pojmenoval ji 
ve vzdoru „svým celkem“. Jeho podvod je v tom, že ukazuje namísto skutečného 
celku jen tu část světa, nad kterou má vládu. Ďáblova negace je negací celku a hadův 
úspěch je, že nepozorovaně nahradí celek  pouhou částí, že nadřadí hledisko okamžité 
slasti nad celek skladby.
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IV.

Na počátku byly fyzikální zákony. To podle nich se mohl bod O ve velkém třesku 
rozvinout ve vesmír. Tak alespoň čtu modernisty. Ale těch pomalu ubývá.

Na počátku nebylo nic, k počátku, k tomuto nic se blížíme teď a tady, když se nám 
daří dekonstuovat nánosy kultury. Tak alespoň čtu důsledné levicové a genderové 
postmodernisty. Jsou asi stejně četní jako salónní komunisté první republiky, ale 
stejně významně napomáhají destrukci veřejného života.

Na počátku bylo všechno stejné jako teď a na konci, a počátek není žádný problém 
stejně jako naše situace nepřináší nic jiného než jiné situace včetně konce. Tak 
alespoň čtu současné konzervátory tomistické metafyziky. Víc nerozebírám, čtenáři 
Možnosti toho už mohou mít dost.

Počátek? To je marketingový tah! shodují se pragmatici manipulace a ztráty paměti. 
Počátek je něco aktuálně přítomného, okamžik štěstí, které se na vás právě usmálo. 
Tak čtu aktuální stav mediální masáže v bezčasí konzumu.

Počátek? To je velké téma hermeneutiky, obsahů, které se dávají tak, aby se mohly 
vynořit, to je velké téma mystiky, hlasu, vybízejícího k převzetí úkolu. To čtu 
u leckterých uzavřených skupin, více či spíše méně komunikativních. 
Nekomentuji.

 


