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Čím jsme a nejsme

Nejsme tím, co cítíme, citový život není totožný s životem duchovním.
Jsme nějací - smutní, rozhněvaní, unudění, mstiví - vrtkavost citových pohnutek je 
ovlivňována lecčíms, závisí na lecčem. Ale nejsme pasivními předměty svých nálad.
         H. Nouwen

Potřebuji se nějak srovnat sama se sebou, řekla mi mezi řečí jedna známá a já se zježil 
hned nadvakrát: možná by potřebovala pět hladovejch dětí a hektar pole, aby jí přešly 
roupy. Já vím, je to šovinistické, hnusné ... ale mě to napadlo, mohu se snadno bránit, 
nic tím nechci dokázat, vždyť se potřebuji vyrovnat sám se sebou, je to jen terapie.

Mnozí se nechali svést, přitakávají tomu, že jejich život je terapie, terapie jejich vlastních 
pocitů a nálad. Je to taková nihilisticko-buddhistická melanž kočírovaná dobře placenými 
psychoterapeuty: cokoli v tomto světě překáží, dá se „odprocesovat“, anihilovat, můžeme 
se toho zbavit a nejlépe, když se na to díváme, jako by se nás to netýkalo. Nejsme tím, co 
cítíme, to se dá vyložit různě, a možná že v tom by s autorem souhlasila i citovaná známá: 
jen se výrazně lišíme v tom, co to znamená. Pro ni to znamená tak trochu po indicku od- 
stoupit od sebe, samozřejmě moderně, s pomocí profesionálů.
Pro mne to naopak znamená přistoupit blíž k tomu co je často našimi náladami skryto, 
rozostřeno: povinnost a trochu jiná radost, než je optimistické rozpoložení.
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Situovanost

Kdysi dávno, v polovině bájných osmdesátých let, jsem napsal do Možnosti inzerát: hodlám 
sestavit sborník o „situovanosti“, vítám příspěvky do něj. A dokonce jsem uvažoval o tom, že 
několik čísel časopisu se nebude jmenovat „Možnost“, ale „Situovanost“. (Tak jsem si o pár 
let předtím odskočil např. do názvu „Zlomyslnost a schválnost“).
Proč situovanost? V to době vrcholil v mém okolí vliv heideggerovského myšlení a já 
jsem se s ním vyrovnával - po svém. Nedivím se, že mě vrchní ideolog v této věci Ivan 
Chvatík nemohl ani vidět přesto, že jsem měl čas a mohl jsem mu snášet (rozkládat) kopie 
namnožených knížek. Ale něco jiného je primát bytí, a něco jiného je situovanost. Něco 
jiného je Patočkův Negativní platonismus, a něco jiného Kacířské eseje, kterými primát bytí 
v jednom směru překročil. 
Byla ta osmdesátá léta v něčem úplně stejná jako jakákoli jiná: každý, kdo může, háji si svůj 
myšlenkový svět a nezná v tom bratra.
Přišly mi všechny ty analýzy bytí jako skvělé, přínosné, objevné... ale právě v tom, že bylo 
kde je interpretovat, na co je postavit. Když jsem objevil kouzlo situace, „ve které“ člověk 
je a „nachází se“, tak jsem přeci zároveň objevil způsob, jak tuto situaci překračuji. Vědomí 
situovanosti pak vede k metafyzice, stejně tak, jako k ní vedou Patočkovy úvahy o dějinách: 
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Patočka zemřel a nevíme, jestli by se vydal spíše hegelovskou cestou identifikace s dějinami 
(mnohé tomu naznačuje) nebo se dále otevřel, je zbytečné spekulovat. Pro ty, kterým je 
z Hegela na blití, a kterým se tedy Sartre jeví jako směšný a prázdný eklektik, je směr 
další úvahy jasný: přitakáním ke svému teď a tady mohu zároveň přitakat k tomu, co mě 
přesahuje.
Teprve v přitakání svému teď a tady se otevírá cesta k naslouchání andělům (v židovské 
tradici hlasu), k viděním (v řecko-křesťanské mystice). Tenkrát jsem sborník k situovanosti 
k realizaci nedotáhl. Bylo toho moc najednou, těch hlasů a vizí.
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Rozhovor

„Jak se vám z dnešního pohledu jeví optimismus, který jste během 20. století zažil v několika 
vlnách, jak se vám jeví dnes, z odstupu a v kritické reflexi?“
zeptal jsem se příslušníka generace dvacátých let. A on nejprve odmítal odpovědět, protože 
prý nepatří k těm, jejichž optimismus by spočíval na nějaké koncepci dějin a z ní odvozené 
ideologie. A ptal se - „koho zajímá moje individuální zkušenost?“ Kontroval jsem, jestli si 
myslí, že někoho zajímá nějaká zobecněná, nadosobní zkušenost, a nakonec souhlasil. 

„Člověk se potřebuje orientovat ve skutečnosti, tedy si nějak rozumět s druhými. A tato 
orientace je z velké většiny převzatá, je kombinací autorit a jen v malé části je u lidí 
schopných  vynikajícího intelektuálního výkonu výsledkem jejich myšlení. Nečekej tedy, 
že se dozvíš něco zvláštního. Mohu jen v pozdním věku shledat a sdělit ti, jak se utvářely 
postoje mé a lidí v mém okolí a snažit se v tom nalézt nějaké konstanty, které se týkají 
podstaty člověka.“

Samozřejmě mi zatrnulo radostí, bál jsem se odmítnutí a teď se otevřel rozhovor o mani- 
pulaci života, ztrátě kontaktu s tím, co je živé a na druhé straně o schopnosti kritického 
myšlení klást otázky. Rozhovor o důvěře v kritické myšlení - jako jednom z hlavních zdrojů 
optimismu, optimismu nezaloženého na žádné  uzavřené„koncepci dějin“ a nějaké hotové 
společenské doktríně.
Rozhovor s člověkem, který prožil myšlení komunismu, strukturalismu, existencialismu, 
dekonstrukce a který je sebevědomým intelektuálním optimistou, přinese M 102.
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Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku
(aktuálně ročník 21, č. 129)

Stálice na pomezí česko-německých kulturních vzorců nebo už jen stín něčeho, co kdysi 
žilo, bylo programově vymezeno, mělo jasné směřování? Paradoxně čtu v posledních letech 
v SE nejraděj drobné články, recenze. V hlavním bloku článků, zpravidla monotématickém, 
se často nenajde ke čtení nic, nic co by přesahovalo nezajímavou univerzitně-eurounijní 
produkci. 
Snad je to právě naprosté tápání mezi nekritickou podporou EU a pokusy o konzervativní 
interpretace současných událostí, snad je to naivita, s jakou se dávná idea panevropské unie 
ztotožňuje s Evropskou unií reálného socialismu. 
V něčem si frontmen časopisu Rudolf Kučera zcela jistě nalhává do kapsy - ale jakou má 
jinou šanci ve své nejisté akademické roli, v převaze myšlení, které vyžaduje korektnost 
a tedy lež?? I on sám musí ve strachu svoje studenty učit, aby nemluvili pravdu, aby 
nepojmenovávali přímo, protože by to bylo označeno jako extrémismus, bylo by to 
nepřípustným prolomením současných tabu.
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Blížící se dvoustý bullletin Občanského institutu

Vnímáme ve svém okolí docela zvláštní věci, zdánlivě nesourodé, svědčící o tom, že svět je 
stvořením, protože nic tak bizardního by člověk nevymyslel. V prostředí naší politické scény 
si pro tentokrát vybírám Občanský institut a jeho významný „produkt“ - bulletin OI, malé 
modré sešitky, ve kterých vychází především překlady nejrůznějších „pravicových“ autorů. 
Nemá smysl zde plýtvat místem a vypisovat autory a témata (najděte si na internetu), spíš se 
zamyslet nad tím, co je na první pohled chvályhodné: zprostředkovávat myšlenky z jiných 
jazykových a v podstatě i kulturních prostředí.

Občanský institut byl zformován jako jakýsi think tank pro ODA - s pozadím myšlenky, že 
pravice nejsou jen ekonomičtí liberálové a že je třeba v českém prostředí učinit známější 
myšlenky, které jsou oponentní vůči tomu, co zde s úspěchem uplatnil Klus se svojí ODS. 
Po nějakou dobu se dokonce Občanskému institutu dařilo vytvořit na veřejnosti prezento- 
vanou roli konzervativní myšlenkové platformy, Michal Semín a Roman Joch, někdy 
i Michaela Freiová byli čas od času publikovanými představiteli OI - a jejich radikální 
texty sloužily k tomu, aby se v Lidových novinách a někdy i MF Dnes vytvářelo zdání 
otevřenosti pro alternativu. Redaktoři zřejmě považovali jejich obhajobu Pinocheta či jiná 
podobná témata za natolik obskurní, že to nijak neškodilo jejich koncepci. V rámci OI 
však došlo na konci 90. let ke krizi, odešel Michal Semín, pro OI příliš radikální ortodoxní 
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katolík, odmlčela se Michaela Freiová a pole opanoval ambiciozní Roman Joch, přezdívaný 
ve sdělovacích prostředcích nepěkně jako „doktor Mengele“ - s mlčenlivým a pilným 
překladatelem a vydavatelem Jaromírem Žegklitzem v pozadí. Než potichu zpět ke svému 
archeologickému řemeslu odešel i on. Zdánlivě se nic nezměnilo, bulletiny dál vycházejí 
s takřka železnou pravidelností,  „chodí“ poštou na adresy přátel, jen noviny už na OI 
dávno zapomněly, zjistily, že nepotřebují štafáž zdánlivé názorové plurality, tu si občas 
zajistí nějakým aktuálně střeleným článkem Petrušky Šustrové, u níž se o strategickém 
myšlení nedá uvažovat. Je to především proto, že pro odmítání a kritiku evropskounijního 
sociálně-liberálního myšlení není v novinách místo, a tak se OI stále více propadá do 
uzavřených okruhů bez šance cokoli ovlivňovat? A nebo je na vině také institut a jeho 
vedení?

Domnívám se, že významnějším problémem je to druhé. Vedení OI se chová, jako by 
se nechumelilo, jako většina těch, kdo jsou zaangažovaní na běhu věcí, ať již z politické 
nebo akademické sféry.  Nereflektovalo změnu situace, která je za posledních deset let 
již tak zjevná, že bije do očí. Nepřizpůsobilo svoji činnost, priority, nepřehodnotilo svoje 
východiska.
Maluji obraz postupného úpadku? Proč? Především proto, že se po rozpadu původního 
složení týmu ukázalo, jak málo je skutečným think tankem, jak málo vytváří reálné 
myšlenkové zázemí, které by umožňovalo rozumět aktuálním otázkám, které by umožnilo 
hledat odpovědi tam, kde je třeba se reálně politicky rozhodovat. OI především neučinil 
žádné zásadní vykročení, zůstal svázán s uzavřeným myšlením postaveným na otcích 
zakladatelích, amerických ekonomech. Snad proto, že stále zůstává jednou z jeho ambicí 
spolupracovat s etablovanými „lepšími“ ekonomickými liberály, kteří jsou kritičtí k EU? 
A nebo je to skutečné postupné omezení intelektuální potence, jistý rys ideologičnosti, 
kterého se představitelé OI nedovedou zbavit, na němž jsou mentálně závislí?
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Rád se do bulletinu OI podívám, ujistím se, že tento typ myšlení „žije“. Ale nic víc. Asi 
existuje hodně těch, kdo jsou vděčnými čtenáři, protože bulletin je pro ně osvěžením, 
a navíc si na konci přečtou, jakou že to konferenci zase OI chystá a v jakém pořadu mluvil 
o rodině, mezinárodních vztazích nebo o multikulturalismu Roman Joch. 
Z mého pohledu je to ale tak trochu podvod: vytváření zdání. 

Především jde o utvrzování čtenářů v tom, že stále platí ono politické dělení na pravici 
a levici, je to udržování naivní představy, že se dá současná politologie brát vážně nejen 
proto, aby dotyčný udělal karieru, ale také proto, aby člověk něco pochopil a mohl lépe 
nasměrovat svoje aktivity. Tím se OI účastní na velké blamáži a podvodu, protože to, v čem 
žijeme, už dávno v tradičních politologických pojmech popsat nejde. Většina z toho, co OI 
pracně překládá a v bulletinech tiskne, je neaktuální, je to papír, který nenese nic nového, 
odsouzený k tomu být makulaturou.  Není zde nic o současné podobě moci, manipulaci, 
penězích, aktuální proměně státu.
Serioznost tradičního politologického postupu se tak ve stejně tradiční dialektice stává 
dokonalou parodií a de facto neseriozností tváří v tvář realitě.

OI se vlastně vyhýbá otevřeným tématům, diskusi, vystupuje ze zdánlivě zajištěných 
a ověřených pozic, jako by to mohlo stačit. Opírá se o padesát let staré (a zoufale neaktuální) 
myšlenky R. Scrutona,  kdysi možná podnětné ve zcela jiné situaci a prostředí, hájí svoje 
pojetí svobody, především svobodné společnosti, snaží se ukázat na vazbu práv 
a povinností... ale to vše se jen málo týká čehokoli reálného, čehokoli, o co v současnosti 
jde. Jde o opravdu konzervativní postup - bohužel v tom slova smyslu naivně konzervativní, 
snažící se zachovat něco dávno mrtvého, beznadějně svázaný s minulými rozvrhy.
Bývalí přátelé z OI, vzpamatujte se z patnáctiletého spánku naplněného mravenčí pílí 
a usilovnou prací, už není rok 1993! 
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Z dopisů o trhu

... jak je možné, že kapitalismus, jak ho prezentujete, začínal v Americe v podstatě 
jako produkt a výsledek odložené spotřeby přísných protestantských podnikavých 
osadníků a nyní se nám jeví jako vláda nadspotřeby, dokonce nadspotřeby s odloženou 
platbou?Překládáte klasiky, ale kde najdu odpověď na tuto otázku?

Někde na počátku prý byli ti, kteří neprojedli výnosy své práce, ale znovu a znovu je 
„otáčeli“ a využívali k zhodnocení nabízejících se zdrojů. Zejména v USA. A dnes jsme 
pod tlakem nabízejících se produktů, které si stačí vzít, a starost o zaplacení nechat na 
jindy. Podle mne jde věc vyložit jen tak, že odstraním rovnítko mezi tím, co udělali otcové 
zakladatelé a teoretici trhu v Americe, a tím, co se skutečně dělo a děje. Bude to asi složitější.

Bankéři už v pozdním středověku pochopili, že hodnota peněz je svým způsobem 
relativní: naivní většina si samozřejmě má a musí myslet, že peníze jsou pro ně předmětem 
usnadňujícím směnu, a snad i vyjádřením bohatství (někdo je „milionář“). Ale peníze jsou 
především médiem něčeho, co není z tohoto světa a navíc médiem, jehož hodnota je vždy 
situační, poziční. Obchodovatelná je jakákoli hodnota - třeba ta mezi mínus 9500 a mínus 
10000 - ta je „stejná“ (50) jako hodnota mezi milionem a milionem padesát. Právě proto ti 
nejbohatší (myšlením bankéři) nedají nikomu ani korunu „jen tak“. Obchodují s „pouhým“ 
rozdílem. Rozdílem mezi tím, co je a tím, co není (z tohoto světa)? Obchodují s rozdílem, ve 
kterém „to, co není“ hraje významnou roli! 
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Mluvíme o penězích, ale jaké je to médium, čeho? Je to medium dosahování cílů, médium 
reálné moci něčeho se domoci? Něco rozhodnout, vykonat? Moc zde nelze chápat tak, jak 
se o ní mluví v teorii moderního státu, kde je od sebe oddělena moc zákonodárná, 
výkonná a soudní. Moc je zde třeba chápat jako schopnost, a proto raděj používám spojení 
dosahování cílů. A proč pak tvrdím, že není z tohoto světa? Vždyť všechny cíle, ke kterým 
se lze dostat pomocí peněz, jsou přeci v tomto světě? Jsou imanentní? Snad. Ale volba těchto 
cílů a zejména rámec těchto cílů takto imanentní být nemusí a v podstatě ani nemůže.

S penězi se pojí ještě jeden aspekt, velmi důležitý, a to je očekávaný nárůst jejich hodnoty 
- očekávané znásobení výtěžku, automatický předpoklad úroku(v křesťanském prostředí 
původně zakázaného) a v protikladu k tomu stojícím jevem inflace, znehodnocení peněz, 
kolísání hodnoty peněz. Neexistuje ve světě výraznější jev, který by měl větší vliv na 
postupné přijetí evolučního myšlení v evropském kuturním kontextu. Pro ty, kteří přemýšlí 
o společnosti, je problematika oběhu peněz a zboží a hodnoty peněz jedním z hlavních 
témat, které vedou k úvahám o vývoji jako o něčem pozitivním. To je jeden z významných 
zdrojů osvícenského myšlení. 

Jak se to vlastně mělo s penězi na konci osmnáctého století? Bankéři, ti, kteří půjčují peníze 
a zajišťují jejich transfer, spolupracovali především se státy, s jejich vládci, a sami byli spíše 
setrvačnou silou, podporovali stát jako podnikatele, bylo pro ně výhodné mít za partnera 
hegemona – a přitom bezbranného a lačného obra, který je stále znovu a znovu ochoten 
umořovat svoje bohatství tím, že vede války. Tato orientace se měla během jednoho století 
zcela změnit: díváme-li se tímto pohledem na konec osmnáctého a celé devatenácté století, 
mnohé se nám objeví ve zcela jiných konturách. Píle amerických protestantských rodů 
vedla jistě k ekonomickému zázraku - vzniku USA jako hospodářské velmoci, a to ovlivnilo 
mnohé. Rozhodně ale tato píle nevedla k vytvoření kapitalismu jako modelu, jen otevřela 
cestu k vytváření nových oblastí spotřeby, protože zdejší podnikatelé jako např. Ford dobře 
věděli, že důležité je vyrábět pro co nejširší okruh spotřebitelů. Naproti tomu Evropa byla 
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ještě dlouho závislá na relativně konzervativní struktuře spotřeby pomalu se měnících elit 
a dlouho udržovala (až do doby po druhé válce) silně hierarchizovaný charakter spotřeby. 
Právě nivelizace spotřeby byl nejsilnější americký poválečný vliv, tomu jsme rozuměli jako 
„německému zázraku“, právě to později umožnilo Husákův model „normalizace“. 

Je třeba zbourat jeden mýtus. Američtí podnikaví protestanté, kteří si dovedli utahovat 
opasky a točit znovu a znovu „svoje“ i společné peníze, nevymysleli moderní ekonomiku, 
ve které žijeme, jen do ní na konci jejího formování přispěli jedním, snad významným 
motivem.
To podstatné bylo, že bankéři začali půjčovat podnikatelům: podstatná změna nastala při 
nové orientaci bankéřů na ty, kdo byli ochotni nést riziko podnikání v daleko širším okruhu 
činností, než byl doposud fungující „koloniální obchod“ a podnikání států. Amerika jen 
měla výhodné podmínky v relativně homogenizované společenské struktuře a zároveň 
oligarchické tradici formujících „otců zakladatelů“ amerických Spojených států.

To, v čem žijeme, není kapitalismus otců zakladatelů. To, co se nazývá „trh“, ekonomická 
realita, kterou známe ze současnosti, je na hony vzdáleno jakémukoli odkládání spotřeby 
na „jindy“, ale i nabídce a poptávce. Otcové zakladatelé píší o něčem úplně jiném. 
Díváme-li se na vše kolem nás prizmatem dvěstě let starých pouček, může se nám zdát, 
že neplatí zákon o zachování hmoty a všechno kolem nás musí prasknout jak mýdlová 
bublina: je možné donekonečna zvyšovat nadspotřebu, zapojovat další a další okruhy lidí 
na hranici bídy do získávání surovin, produkce polotovarů a likvidace odpadů? Nebo je 
to opravdu ta magická moc obrovského rotujícího smotku cílů a chtění, která se valí bez 
ohledu na překážky přes lidské životy?

A nebo se nám může zdát, že jsme dosáhli apokalyptického cíle: každý se může zadlužit, 
každý může využít nabídky, že něco stačí zaplatit až „potom“. Čas se seřadil jako na 
kasárenském dvoře, budoucností každého je zúčtovat: Ale ne ve smyslu svého lidského 
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poslání. Ne ve smyslu otázky, kdy člověk selhal a kdy obstál - Jakoby očistec na zemi měl 
formu neustále se opakujícího účtování svých závazků a pohledávek, jako bychom museli 
stále znova a znova vydávat počet onomu „nic“ peněz, od kterého se odvozuje náš latentní 
životní dluh.

(další pokračování dopisu)

Nevím, jestli je to tak úzce svázané s židovským myšlením, jak píšeš, já mluvím o myšlení 
bankéře, myšlení podnikatele a myšlení konzumenta. Konzument naivně touží po penězích 
proto, že se skrze ně může dobrat k věcem a k cílům spojeným s věcmi, podnikatel touží 
po penězích jako měřítku svého úspěchu, a to jak co do schopnosti je získat (úspěch je 
rozdíl mezi náklady a výnosy), tak co do schopnosti je inteligentně směnit za životní styl 
a vliv. 
A bankéř? V jistém smyslu jsou pro něj peníze cílem „samy pro sebe“, jako vyjádření 
v posledku nevyjádřitelného vztahu k onomu „nic“, skrze které se dá ovládat
.
A ještě jedna věc:  
Nesvědčí to o nějaké teorii spiknutí. Obrovská manipulace mlčící většiny směrem ke 
konzumu vyplývá nejspíš jen z náhodné synergie, ze souběhu liberální destrukce hodnot 
a působení bezhodnotových peněz. V jiných společenských vztazích se dá poměrně snadno 
sledovat jejich rozdílnost. Ale bez ohledu na to, co je a co není záměr, se ve společnosti dá 
vysledovat důsledek procesů, na které poukazuji - jasná segregační tendence. Postupně 
se formují „konzumní masy“, jejichž realita bude limitována spotřebou, módou, uměle 
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vyvolávanými potřebami stejně tak uměle naplňovanými. A pak budou ti, kteří se nad 
tenhle mechanismus dovedou „dostat“, ti se mohou v rámci svých schopností podílet na 
místní režii. Mohou v podstatě cokoli, ale jedno ne, jedno se neodpouští. Nesmí „kazit hru“ 
a nebo si myslet, že ji mohou nějak zásadně modifikovat. Myslím, že už nebude další Soros, 
alespoň v podobě, jak ho známe. Nedostane příležitost.

A ekonomie?
Rozhodně to není věda, protože nic neříká přímo o předmětu - jednání s penězi, nebo 
povaze peněz samých. Ba dokonce o tomto tématu cíleně mlčí. Je to aplikovaná statistika, 
snažící se nalézt algorytmy v jednání bankéřů, investorů a konzumentů, snažící se nalézt 
„vyvážené stavy systému“, jako by v případě peněz šlo o nějaký „systém“ a jedno univerzální 
„pole“. Jenže peníze nejsou samy o sobě nějakým magickým vlčkem, točícím se podle jedné 
osy, pole ekonomického jednání je velmi široké, nepřehledné, tyto „cílové“ skupiny jsou 
vymezené jen velmi vágně. Magický kolotoč peněz? snad trochu, ale hlavní je, že je to svět, 
který nepostojí, nezastaví ho nebemocnější „nic“ a Duch vane, kudy chce.
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Petr Rajlich: Geologie mezi rozpínáním Zeměkoule a Čechami

Geolog odmítající klišé, někdy trochu kverulant, a jeho kniha, zcela nepostřehnutelná 
pro ty, kdo neznají tektoniku, nezajímají je zákonitosti složení krystalů v hlubinných 
vyvřelinách a chemické složení ropy. A nebo jinak: proč a jak se jedna geologická hereze 
dostala do Možnosti?

Že je podstatná většina hmoty meteoritů složena z ledu? Že se Země rozpíná? To vše by asi 
nechalo čtenáře chladným, snad by jen při současných cenách benzínu zpozorněl, kdyby se 
dočetl až k místu, kde se namísto o „fosilním“ palivu mluví o naě a plynu jako o látkách 
pronikajících z hlubších vrstev (pod zemskou kůrou). Ložiska nay asi opravdu nepochází 
z rybího tuku, jak nám to tvrdili ve škole, kde jsem rybí tuk ochutnal, už tam mi přišlo 
divné, kde by se v takových hejnech a tak tučné ryby braly a proč by se nechávaly zanášet 
usazeninami. Snad se v myšlenkách propojí i nějaká letmá povědomost o tom, že ložiska 
jsou zpravidla v „pastech“ pod neprodyšnými usazeninami, které brání dalšímu vzlínání, 
snad už někde v novinách proběhla zpráva o tom, že plynu se na mnohých místech těží 
daleko víc, než naznačoval geologický průzkum, jako by byl v jisté míře „doplňován“... Ale 
tohle všechno nás zde zajímá jen jako ornament. Nejsme přeci naoví prospektoři, ani 
spekulanti na komoditní burze, ani posluchači Meteoru.
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Klíč k našemu zájmu o to, co Rajlich píše, je jinde. Není geologickým disidentem pro svoje 
tvrzení o uhlovodících ve vrstvě pod zemskou kůrou, ba i to rozpínání Zeměkoule by mu 
asi kolegové vědci odpustili jako podivínskou, ale tolerovatelnou úchylku. Ale on udělal
věc, která se nepromíjí,  zpochybnil něco daleko důležitějšího, samotný princip, a snad si 
to hned na začátku ani neuvědomil, a snad si to neuvědomuje dodnes. Ruší totiž de facto 
jeden z pilířů a zároveň oltářů moderní vědy, totiž evoluční teorii. Z toho všeho, co píše 
a dokazuje, totiž vyplývá, že  podstatnou hnací silou změn světa nejsou nějaké samovolné 
procesy postavené na příčinné podmíněnosti, ukazuje, že vůbec nemáme co do činění 
s lineárně či  víceméně lineárně probíhající procesy „vývoje“ tak či onak tvořivého. Ale právě 
ty přeci adorujeme, zbožšťujeme v běžné „přírodovědě“. Co by ve světě bez nich zbylo?

Odpověď Rajlicha je pro vyznavače „přírodních zákonů“ a na nich postaveného „světaběhu“ 
smutně střízlivá: katarze. Rajlich identifikuje v geologickém vývoji Země podstatné vlivy 
katarzí, svědčí o tom „impakty“ – stopy po srážkách s objekty dopadajícími na Zemi ve 
vysokých rychlostech, které výrazně ovlivňující dění na Zemi, proměňují vždy nečekaně 
a „po svém“ existující přírodní „status quo“. Každý stav po vzniku impaktu je tak zcela 
novou hrou, je nečekaným a nepředpověditelným rozehráním situací, ve kterých 
Země směřuje k nějaké nové vyváženosti, k nějaké nové homeostázi. Proti dnes skoro 
samozřejmému „vývoji“ tu tak máme zcela konkurenční pojetí planetárních dějů, princip 
zlomový, v jistém slova smyslu jde o opakované re-geneze, ve kterých se v předem 
neodhadnutelných situacích skoro vše shrne ze stolu a zcela nově rozdávají karty.
Právě tohle dnes nikdo z etablovaných vědců „nespolkne“, a nikoli pro důvěryhodnost nebo 
vyvratitelnost toho či onoho dílčího argumentu o obsahu titanu v žulách, mikrotektonice 
a vzniku malých ložisek hornin přetavených pod vysokou teplotou a tlakem.  Ignorují ho 
a beze slov říkají: „Nesahejte nám na vývoj, vždyť nám umožňuje kreslit tak krásné obrázky, 
ve kterých se opice postupně napřimuje k Neandrtálci, Cromaňonci a na konci k plešatému 
kosmonautovi. Vždyť je to tak pěkné vidět ten souběh ontogeneze a fylogeneze!...“
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Geologie je dnes věda, která se tváří seriozně, dává do souvislostí miliony poznatků o horni- 
nách a nerostech, je to uznávaná přírodní věda. Že se stejné dílčí poznatky dají vyložit 
i jinak? Že tohle zcela jiné uspořádání také vypadá věrohodně? Nijak nefandím Rajlichovi 
v jeho tvrzeních. Ani nevím, jestli by souhlasil s mým názorem, že přírodní vědy jsou jen 
a pouze pokusy, jak do přijatelné (tedy pravděpodobné) podoby seskládat velmi různorodou 
látku nesmyslně velkého rozsahu. 

Obecně vyhlašovanou doktrínou v oboru hledání pravdy je kritické myšlení a na něm 
založený dialog – ve kterém se vedle sebe staví rozdílné přístupy a ve kterém se zkoumají 
jednotlivá fakta a jejich relevance. Ale tento postup je již předem selektivní. Smí se 
všechno, jen ne to, co se nesmí, co je “extrémní“, jiné. Jako každá ideologie zakrývá takový 
přístup kontradikce,  které by ohrožovaly zásadní východiska přijaté jako axiomy, vylučuje 
skutečnou alternativu. Je-li myšlenkové prostředí takto uzavřené, pak není nic jednoduššího, 
než spolu s francouzskou akademií dokázat, že tělesa těžší než vzduch nemohou létat (to 
akademici skutečně dokázali a  v 19. století publikovali jako konečné stanovisko k dané 
věci).  Dnes přeci nikdo nemůže zpochybnit, že vývoj je vývoj je vývoj...
Můžeme samozřejmě důvěřovat, že blbost lidská (sebevědomí a nadutost vlastníků pravdy) 
se zjeví v pravém světle a „ono se to nějak pohne“, ale nejhorší výsledek by byl, pokud 
budou platit slova klasika: „Po mnoha ukrutných a krvavých bojích osvícených s ne- 
osvícenými byly staré iluze nahrazeny novými“.

Přistupuji k tomu s jistou opatrností a skepsí. Myslím si, že svět byl stvořen z ničeho v sedmi 
dnech – resp. myslím, že tato výpověď je dostatečně „nosná“ na to, aby nám pomohla v co 
nejširších souvislostech porozumět počátku a tomu, jaká je povaha světa, jeho podstata. To, 
co dokazuje Rajlich, mi přijde jako zajímavý pohled, který umožňuje porozumět některým 
souvislostem světa, když přemýšlím o Zemi jako o tělese, planetě sluneční soustavy. Jen je 
dobré vědět, že svět na straně jedné a vesmír (vesmír přírodovědců) na straně druhé jsou 
docela rozdílné předměty zájmu. 
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Milý J.,
reagoval jsi na můj výklad o geologickém disentu a tvrzení, že nejsme posluchači Meteoru, 
hrdě ses ke svému posluchačství přihlásil.  Nechci snižovat tak bohabojný zvyk věnovat 
chvíle sobotního dopoledne v příjemném prostředí vyhřáté postýlky a naslouchání 
zajímavostem o tom, jak je svět udělán. Ani proti četbě detektivek nic nemám, ani 
zahrádkaření, ba dokonce i houbařům přeji, aby se jim košíčky prohýbaly krásnými 
houbami. Vyjádřil jsem se že nejsme posluchači Meteoru v tom smyslu, že žádné zajímavosti 
ze světa vědy a techniky nám nemohou nahradit docela obyčejné poznání, vhledy do světa, 
které vyplývají z našeho setkávání s tím, co nás přesahuje.
Jako je možné si čas od času přečíst National Geographic, tak je jistě možné i poslouchat 
Meteor. Nejde o to, že by se Možnost chtěla intelektuálně vyvyšovat nad nějakou kulturně 
„nižší“, pasivnější polohu. Jde „jen“ o to správně porozumět tomu, co jsou to „zajímavosti 
ze světa“.

Čteme časopisy o dálných zemích s barevnými obrázky, neboť si představujeme, jak bychom 
mohli cestovat a poznávat jiné kraje, posloucháme Meteor, abychom si uvědomili, jak 
bychom mohli hloubat o všem možném... ale víme a nezapomínáme i na něco jiného. Tohle 
vše nás obohacuje, tu a tam nám to dělá radost, zpestřuje to náš život, ale  -  nenaplňuje nás 
to. Ani sebevětší hora fotografií z Galapág, Ghany a Gautemaly, ani celé týdny Meteoru nám 
nepomohou – v horším případě nám zakryjí to podstatné, pomohou nám vyhýbat se tomu, 
co se nás týká. 
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Příloha

Texty sdružení kuřáků
(převzato se svolením)
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Proklamace sdružení

článek 1
Kouření tabáku je jako většina lidských činností: může být zdrojem radosti i neštěstí, to, co 
někdo může chápat  jako neřest, může být jiným vnímáno jako zdroj slasti. Ať tak či tak, 
vycházíme z toho, že kouření je jedna z věcí, které jsou výsostným projevem svobody. 

článek 2
Nedivíme se, že někteří lidé věří tvrzení, že kouření škodí zdraví, neboť v tomto smyslu je to 
především život sám, který škodí zdraví. 

článek 3
Nikoho ke kouření nenabádáme a zároveň vyžadujeme od druhých, aby nám do našeho 
kouření nemluvili. K tomu prosazujeme základní zásadu: kdekoli se sejdou dva nebo tři 
kuřáci tak, aby u toho nebyl nekuřák, do jejich kouření nikomu nic není, zvlášť když jejich 
kouření stopy nezanechá.

článek 4
Kouření je společenská záležitost. Kdykoli se někdo zabývá tím, co je a co není dobré 
pro druhé, je třeba být velmi ostražitý, násilí ve jménu nějaké zdánlivě vzletné pravdy je 
fašismus.

článek 5
Kouření je součástí naší kultury. Doutník jako projev noblesy, dýmka jako kultivovaný 
nástroj kouření a koneckonců i cigareta (pokud neobsahuje jen chemické náhražky, ale 
skutečný tabák) je součástí naší tradice. Tabák v Evropě po vítězné bitvě na Bílé hoře 
rozšířili bratři jezuité. Jsme ostražití vůči těm, kdo vystupují proti tradicím naší evropské 
kultury.
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článek 6
Napříč kulturami je navíc uznáván samotný fakt kouření jako příležitosti k setkání, 
smíru, zastavení. Kuřáci jsou zpravidla vlídní lidé, nabízejí svoje kouření druhým, nabízejí 
druhému oheň, kouř z jejich tabáku stoupá k nebesům jako libá vůně ke slávě Boží.

článek 7
Snad pro tuto výjimečnost jsme ostrakizováni, marginalizováni, setkáváme se se snahami 
omezovat naši svobodu. S touto situací se nechceme smířit, a proto hodláme upozorňovat 
na náš velkorysý, vlídný a rozverný vztah ke světu a k druhým. 

článek 8
Nehodláme být v defenzivě, nenecháme si vnutit názor, že naše kouření je jen projevem 
závislosti a neschopnosti přestat. Existuje nemalé množství lidí, kteří kouřit chtějí a ví proč. 
Především pro ty je naše sdružení otevřeno a těm nabízí spolupráci.

článek 9
Bráníme se vizi budoucnosti, v jejímž centru je idiot, bráněný státem a společností před 
sebou samým, před jakýmkoli projevem, jenž by se dal vykládat jako sebedestruktivní. 
Svoboda, mimo jiné, spočívá v tom, že si pro sebe mohu zvolit cestu, která není v souladu 
s přesvědčením většiny. 

článek 10
Nabádáme sebe i ostatní kuřáky k ohleduplnosti: nechť je doutník, dýmka a dobrá cigareta 
projevem úcty a dobrých mravů jeho uživatele. Pravý kuřák se vždy předem ptá, ocitne-li 
se ve společnosti nekuřáků. Něco jiného ovšem je, když ho druzí vykazují z posledních 
míst, která pro něj zbyla: tradičních kuřáren v pohostinstvích, vyhrazených kupé ve vlacích, 
kuřáren na pracovištích atd. 
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Ombutsman kuřáků
(Z inauguračního prohlášení)

Ombutsman
má u nás formálně název „veřejný ochránce práv“. Podle mne ale nejde věc sdružení kuřáků 
převést jen na „práva kuřáků“. Pokud mám přijmout funkci ombutsmana kuřáků, pak musí 
jít o něco zcela jiného. Práva mě nezajímají, ale spravedlnost.

Základní teze:
Právně postižitelné chování ještě nemusí být chování špatné,  a právně nepostižitelné 
chování nemusí být chování dobré.  Myslím, že povinností ombutsmana kuřáků je 
vyjadřovat se ke konkrétním projevům toho. Odsoudit špatné jednání jako špatné 
a vyzdvihnout dobré jednání jako dobré.
Který kuřák se uchyluje k tomu, aby se potupně usiloval jen o obhajobu svých práv, 
vydává se dobrovolně do područí státu, který si v dnes již zcela pozitivistickém duchu 
„píše“ a formuje zákony tak, jak chce, aniž by se zákony byla jakkoli spojena úvaha o tom, 
co je a  není spravedlivé. Je třeba postupovat jinak. Zásadně tvrdíme:
Je spravedlivé nezasahovat kuřákům do jejich života. A každé porušení spravedlnosti volá 
do nebe.

Konstatace ombutsmana kuřáků k právu:
Je správné uvažovat o tom, že než stát provede nějaký zásah do mé svobody, měl by takový 
zásah být dobře odůvodněn - zejména zdali není nadbytečný. Je např. zjevně nadbytečné 
a tedy nespravedlivé zasahovat jakýmikoli předpisy o podmínkách kouření či jeho zákazu 
hospodským do jejich podnikání - je přeci na každém z nich, aby zvážili, zda chtějí nebo 
nechtějí hosty, kteří kouří. Na druhou stranu je možné akceptovat, že stát omezuje prodej 
tabákových výrobků dětem a mladistvým, protože se jedná o jejich výchovu a stát může 
prezentovat jako svoji preferenci při výchově ideál Mirka Dušína, který nepije, nekouří, 
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pracuje a platí daně z příjmů. Zákaz prodeje tabákových výrobků mladistvým může být 
diskutován jako sporný, ale nepovažuji ho za nespravedlivý.

Veselá konstatace ombutsmana kuřáků:
Kuřáci jsou ve většině lidé tolerantní a veselí. Přicházejí k nim jiní, nekuřáci, aby se na té 
zábavě podíleli, a potom jim říkají - nekuřte v naší přítomnosti. Ještě horší variantu máme 
nyní před sebou. Závistiví, smutní, pasivní a nezábavní říkají - hele, kuřáci se docela sprostě 
baví, zakažme jim to, ať jsme na tom stejně!
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Tabák jako rostlina.

Viděli jste růst tabák na Kubě? Viděli jste tabák v Kanadě? Na Slovesku? V Bulharsku? 
Ve Virginii ho již skoro nepěstují, podlehli protikuřáckému tlaku, Mugabe z ukradených 
bělošských farem stále ještě sklízí něco těch krásných žlutých listů, měkkých jako heboučká 
jelenice. Tabák je obdivuhodný už jako rostlina, masitý v plantážích pod roztroušenými 
palmami, které poskytují potřebný přechodný stín, aby vrchní listy nebyly příliš tuhé, 
sestřižený na šest listů, do kterých jde zabalit skvělé robusto překypující hutným kouřem, 
šedobělavé lístky severských odrůd, do kterých by nikdo neřekl, že dovedou potěšit, zahřát 
trochu svíravou chutí připomínající borovici...

Tabák jako rostlina vzbuzuje úctu a úctu vzbuzují ti, kdo ho pěstují, sdílejí jeho semena, baví 
se o svých zkušenostech a postupech při jeho sázení, zastřihávání, při zalamování, sklízení, 
sušení, fermentování, baví se o třídění listů...
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Cigareta
Je nejsnáz manipulovatelná a zneužitelná těmi, kdo se snaží omezovat svobodu kuřáků. 
Dávno jsou pryč doby, kdy obsahovala jen tabák, a vysoké daně nutí většinu kuřáků k tomu 
kupovat náhražky. Zbývá možnost si cigarety balit, beztak to zvyšuje radost přitom, kdy 
se na cigaretu těšíme, zbývá možnost preferovat dobré trafiky. Kupovaná, standardizovaná 
cigareta vždy byla nástrojem státu, patronou na tabák, která se rozšířila v době první 
světové války, budeme muset připustit, že zůstane pod kontrolou státu a státu podléhajícím 
výrobcům.

Doutník
Bavme se spolu o chuti, vůni a způsobech hoření doutníků, o chuťovém pozadí, které 
vytvoří sklenka třtinového rumu nebo whisky. Doutník je sofistikovaná radost, zkoušejme 
kouřit pomalu a naopak lačně, rozverně a naopak vážně  - a doutník se jako partner 
proměňuje, nikdy není stejný. Kuřáci doutníků, mluvte spolu o svých zážitcích, neboť 
sdělená radost dvojnásobná radost.

Dýmka
Je individuální, mlčenlivý společník, jen tiché popukávání dodává jemnou kulisu k dýmu, 
který stoupá v intimní chvíli. Dýmkám věnujeme úctu a obdiv spíše úklonou, šetříme slovy. 
Není třeba řečí tam, kde existuje hluboká vnitřní shoda, hmatatelná radost. Zato doutníkový 
tabák se může stát předmětem společné radosti, neboť škála tabáků je nepřeberná a ještě 
se násobí možnostmi míchat různé druhy. A dýmka přijímá „cizí“, nový“ tabák ostýchavě, 
právě zde jde nejkrásněji prožít hranici mezi sdílenou radostí a intimitou prožitku.

-
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Vybrané dopisy

MUDr. Marián Hošek
předseda krajské KDU ČSL v Praze

Věc: námět na programovou konferenci strany

Vážený pane předsedo,
chci vás upozornit na prohlášení, které zveřejnilo sdružení kuřáků ČR, na základní 
dokumenty tohoto sdružení a mimo jiné i na otevřený dopis europoslanci Karlu Březinovi.

Domníváme se, že téma kouření doposud nemá dostatečně jasně formovanou veřejnou 
politiku a k debatě o této veřejné politice bychom chtěli přispět. Přitom vycházíme 
v občansky sebevědomého postoje, který je ve své povaze velmi blízký postoji konzervativ- 
ně křesťanskému: stát má zasahovat do věcí svobodných osob co možná nejméně.

Domníváme se, že současné nadřazování státu nad jednotlivce, gnostické vyhlašování pravd 
světa, které jsou nadřazeny jednotlivci atd. – jsou ve svých projevech stejně tak protikuřácké 
jako protikřesťanské. To není náhoda! V obou případech tu jde o snahu dostat pod kontrolu 
moci ty, kteří se orientují jinak, než jen podle „oficiální doktríny zdraví, optimismu, rovnosti 
a hygieny“. Pro kuřáky stejně jako pro křesťany je nepřijatelná a ohrožující sebejistota, 
s jakou všichni pokrokáři od našich a unijních liberálů až po Pol Pota konají „dobro“ pro 
druhé (především) proti jejich vůli.

Media vytvářejí obraz kuřáků jako závislých, trochu méněcenných individuí, podobný 
vytvářejí o křesťanech. Kuřáci jsou předváděni jako chudáci hodní politování, osoby, které 
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se nedovedou zbavit svého zlozvyku, proto je třeba jim pomoci, zejména tím, že ke svému 
kouření nebudou mít příležitost. Je třeba zdůraznit: Existuje tu nemalé procento občanů 
tohoto státu, kteří kouří proto, že kouřit chtějí, a zdaleka nejsou nesebevědomí.  Odmítají 
se nějak nahrbeně a při zdi dožadovat uznání nějakých svých práv: k čemu by to bylo 
v marasmu pozitivistického práva, které se nijak neohlíží na to, co je spravedlivé a co ne?
Jejich hlas může zaznívat a věříme, že bude zaznívat nejen skrze aktivity našeho sdružení. 
Proto vám navrhujeme, aby pro programovou konferenci KDU ČSL byl připraven materiál, 
který by umožnil vznik platformy kuřáků v rámci strany, který by programově zaštítil 
prezentaci spravedlivého postavení pro kuřáky v rámci současného politického uspořádání 
v ČR.

Vážený pane,
dovedeme si představit že jako dentista nemáte dobré zkušenosti s vlivem kouření na ústní 
dutiny některých kuřáků. Na druhé straně věříme, že nejste suchar, který by se zastával 
jednoho správného přístupu vhodného pro všechny, padni komu padni. Nepopíráme 
smutnou existenci těch, kteří jsou na nikotinu závislí, stejně závislí však mohou být lidé 
např. na sladkostech, také s dramatickým vlivem na jejich chrup! Sdružujeme ty, pro které 
je kouření radost a svátek – i to jsou témata navýsost křesťanská, domníváme se, že by náš 
návrh měl být v rámci příprav vaší konference po zvážení přijat, že najde u křesťanských 
demokratů své nositele. Jsme v úctě a očekávání příští spolupráce.

   Ombutsman kuřáků
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Europoslanec Karel Březina
Europarlament

Věc: tradiční evropské hodnoty

Pane europoslanče Březino, 
z vašich tiskových zpráv víme, že nejen že nejste důsledným zastáncem tradičních 
evropských hodnot, ale dokonce se sám aktivně podílíte na prosazování různých forem 
dílčích zákazů kouření. Jako intelektuál byste ale mohl a měl vědět, že potlačování kuřáků 
je jeden z nenávistných projevů gnostické myšlenkové úchylky, která je cizí křesťanské 
kultuře. Jako poslance za křesťanskou stranu vás vyzýváme: distancujte se od projevů této 
nadřazenosti jedněch nad druhými, od této nesnášenlivosti.
Záměrně nemluvíme o právech kuřáků, protože nás nezajímají práva, garantovaná nějakou 
velmocenskou dohodou. Jde nám o to udržet v životě vědomí o tom, co je to radost a svátek, 
o tom, co je mimo jiné také navýsost křesťanské. Až si někdy místo natáčení videoklipů ve 
vlídném odpoledni na zahrádce kavárny zapálíte doutník a budete se dívat, jak jeho dým 
stoupá vzhůru, možná pochopíte, že je to k větší slávě Boží, že je to libá vůně, příslušnou 
citaci ze Starého Zákona si k tomu, prosíme, doplňte sám.

     předseda sdružení kuřáků


