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Tvar vyvstává z chaosu

To ví kde kdo a tato doba je zblblá tím, že neumí jako předmět myšlení vzít nic než postupy, 
spojující příčiny a následky. Nikoho nenapadá nic lepšího, než se hned ptát, jak se to, co 
vyvstává, „vyvíjí“. Tato doba je zblblá tím, že dění nemůže zbavit prizmatu orientovaného 
vývoje, „pokroku“.
„Jak na to mohli lidé přijít,“ divil se známý, kterého jsem viděl po letech, nějakému starému 
technologickému postupu (snad výrobě mečů, není to důležité). Otravoval s tím tak dlouho, 
že jsem mu musel říct: „Proč hledáš pouhé racionální vysvětlení, to je přeci také věcí 
tajemství, poznání je nedílně spojeno s tajemstvím…“  „Tajemství?“ Podíval se na mě  
– s otázkou, jakou že si to z něj dělám legraci. Ale jak na to přišli? Přeci rozum je od toho, 
aby poznával a svět od toho, aby byl poznáván…
Chvíli jsem přemýšlet, jestli se mám pouštět do marného hovoru o rozdílu mezi děním  
a tím, co je pouhá redukce dění na kauzální řady aktů… a pak jsem to samozřejmě vzdal.

Nic proti tomu, že tvar vyvstává z chaosu, je dobré umět používat myšlení a ptát se na 
souvislosti věcí. Je důležité vědět, že tvar vyvstává z chaosu. Ale ještě důležitější je vědět, že  
to je jen jeden ze zvláštních případů něčeho obecnějšího:  totiž že smysl se rodí z tajemství.
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Dva druhy otázek

Jsou dva zcela rozdílné druhy otázek. Jedny se ptají na svět, ptají se na to „jak“ a ti, kdo se 
ptají, očekávají, že na tyto otázky existují správné odpovědi ve smyslu „tak a ne jinak“. Ptají 
se na svět, který se „skládá“ z věcí, a předpokládají, že jsou v něm vědci, kteří už „na to 
přišli“.
Ale kdyby to tak bylo, proč to trvá tak dlouho a pořád nic?

„Jak to, že na to lidé dosud nepřišli?“
Pamatuji se dobře, že jsem tuto otázku položil jako dítě okolo první třídy svému tátovi.  
Díval se na mě trochu podezíravě. „Na co?“ „No jak je to se světem“ -  Mávl rukou a možná 
že neřekl nic, a možná řekl, že to mám nechat koňovi, protože má větší hlavu, dovedu si 
vzpomenout na deset podobných odpovědí, které jsem čas od času dostal od nějakých 
„autorit“.
 A časem jsem přeci jen pochopil, že je to není nejšťastnější otázka. Začal jsem se ptát jinak.

Jsou totiž otázky, ty, na které žádná zaručená odpověď není. Ptát se na svět má smysl na 
pozadí tajemství – tajemství světa, tajemství nás samých, tajemství naší situace, ve které se 
ptáme a která nikdy není uzavřená. Ptát se v otevřenosti, nezajištěnosti volby, před kterou 
jsme postaveni.
Možná že se mi to táta tehdy pokoušel říct a neuměl to, nebo jsem to tenkrát ještě neuměl 
pochopit.
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Oslava

Já nějak nevím, co s tou liturgií. Má to být  „oslava Boha“ – ale co je to vlastně slavit, 
oslavovat? Nějak mi přijde nepatřičné poskakovat a volat „hojaja“, propadat sdílené radosti 
a extázi jako v nějakém „hosana-polču“. Normálně slavím tím, že se sejdu s přáteli, dáme si 
dobrý doutník, destilátek – ale oslava Boha?

Setkávám se s tím opakovaně. Čím větší intelektuál, strukturalista nebo heideggerovec, 
tím méně je schopen do svých modelů světa zasadit jednak bolest – a jednak oslavu, 
něco mimořádného, něco výsostného, přesahujícího každodennost.  Strukturalisté se cítí 
být uvězněni ve svých horizontech, heideggerovci v bytostných určeních, všem to nějak 
„funguje“ … a vyjít z každodennosti je pro ně nemyslitelné,  prý něco jako když se baron 
Prášil zvedá za vlasy z bažiny.
Jenže duch vane kudy chce, říkám jim, a krása (i kdyby jen krása žen) i se svou pomíjivostí, 
a právě pro ni, mě neustále vytrhává, nutí, abych neulpíval v okamžiku:
Aleluja! Je jaro, je chvíle k tomu velebit Hospodina, uvědomovat si kontrast svojí nicoty  
s ohromnou schopností vidět, vnímat, být schopen vyslovit chválu a slávu.
Aleluja, děkuji ti Bože, chválím a oslavuji za to, že jsi mi dar dal létat. Alespoň čas od času se 
svým myšlením odpoutat ode vší tíže, a tak se smiřuji s tím, že jindy se musím i plazit.
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Utěšeně roste sbírka básní pro vnoučata, a některé verše už docela umí – třeba tu „vezl jsem 
si z Písku kus kančího řízku“ (viz M 105). A tak je tu čas na Možnostní pokračování.
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Tuky tuky Tukane
libá vůně zavane
chřípí už se chvěje
kde je maso, kde je?

Tuky tuky Tukane
já už vím co nastane
ještě chvíli ještě ne
kdy bude maso pečené?

Tuky tuky Tukane
i na tebe se dostane
už se sliny sbíhají
talíř plný k okraji

Tuky tuky Tukane
požehnej nám je Pane
na jazyku rozplývá se
dobře upečené prase

Tuky tuky Tukane
oči chtějí pusa ne
na zítra nám zbylo
masa nejmíň kilo



Radostná báseň „Tukane“ má i „Masopustní verzi“ (Chříč), ta je dramatičtější:

Tuky tuky Tukane
libá vůně zavane 
sliny už se sbíhají
hrnce plné k okraji

Tuky tuky Tukane
na všechny se dostane
už si mastí brady
všichni kdo jsou tady

Tuky tuky Tukane 
masem břicho nacpané
masopustu rej
ještě dnes nám přej

Tuky tuky Tukane
jen brambory šťouchané
postní doba nese
ke křížku pak jde se
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Já mám na dvorku
prošlapanou pohorku
přitáh ji sem dnes
zatoulanej pes

Já mám na dvorku
našlápnutou motorku
jak jsem na ni vlez
měl jsem v očích děs

Já mám na dvorku 
rozesmátou bosorku
chyt bych jí a nes
na nejbližší mez

(Návod: verše je možno vtipně kombinovat)



Byl jsem včera na jarmarku
přinesl jsem spousty dárků:
žraloky do bot
bez slona chobot 
konzervu řízků
z tryskáče trysku
pytlík Bulby Tarase
VIP vodítko na prase
usušenou žemli
ležíme či jdem-li

k tomu koně z koněspřežky
senza oholené ježky
a že jsem šel sám a pěšky
vlek jsem pytel pěkně těžký
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Deset dvacet třicet pykám
vím že neschovám se nikam
deset dvacet třicet já
před pikolou za pikolou
díra bezedná



Kdoví copak značí
obrázek na vypínači
nikdo neví nač
je tu vypínač.
Kdopak ví co bude pak
až vypínač udělá „cvak“!?
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Intelektuálové skládají básničky pro děti, na lodi se tančí, diskutuje o kubánských 
doutnících. Jakoby nic!

Kde jsme se to octli, v čem to žijeme?
ptají se někteří známí 
jak je možné, že je všude tolik neodpovědnosti, lhostejnosti k tomu, co bude, nedůvěry, 
manipulace – kam to může vést? Ti, co nosili v šedesátých letech na triku „no future“, se 
dnes na stáro diví a nerozumí: to se dá budoucnost stále jen odstrkávat? Co nás ještě čeká?
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Neplačte, tlačte

Slova porodníkova k budoucí mamince pro nás mohou být mottem, neb sledujeme-li 
linku myšlení sokratovského, pak ten, kdo se správně ptá se zřetelem k pravdě, je podobný 
porodníkovi, který pomáhá na svět tomu, co doposud nebylo vysloveno. Svět sténá a my 
pláčeme, protože je na rozsypání? Právě teď je třeba to slyšet: neplačte, tlačte!



Z dopisu

… u nás doma je vše při starém - já mám tisíc zájmů, dělám spousty věcí, snažím se 
číst (taky Ratzingera), musím se živit, a tak dost často jednám s lidmi, které bych si sám 
nevybral, ale o to je to zajímavější. Vidím, že se čím dál tím víc lidí cítí jako „v pasti“, 
přirovnal jsem to teď k bývalému NDR: lidé si tam nežili špatně, rozhodně nejlépe  
z celého soc. bloku, nestrádali hlady, měli spousty spotřebního zboží - ale štvalo je to.  
Bylo jim z toho na blití.
Nechtěli v tom už jet.  Chtěli vystoupit.
Tady taky už spoustu lidí štve, jak žijí v zkorumpovaném systému, že se na něm podílí, 
nejraděj by nechali pod zdí nějakého „velvyslanectví lepšího světa“ svoje trabanty, jako  
ti východní Němci v r. 1989, přelezli jeho zeď k novému začátku, nechali to všechno,  
co je obklopuje, za sebou... jenže taková zeď do Ráje tu k dispozici není. A tak se v tom  
lidé dusí a snaží se tvářit jakoby nic.
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(Dotovaná řeč)
 
I.
Před dvaceti lety jsem psal „je doba křovin“ – jak se toho, co vyklidil bolševik, zmocňovala 
beztvará džungle. Ale EU to zařídila a dnes  je zas vše pod kontrolou, o nic menší než 
předtím – jen je už zcela zjevné, že jde o umělý svět. Vše se dělá, jen aby se to dělalo, tráva se 
neseká proto, že dobytek potřebuje žrát, a dobytek se nechová proto, že je třeba ho  podojit 
a nebo porazit a mít maso. Za vším je nějaké zkreslení, divná kalkulace – ale tohle vše by 
mohl psát každý druhý moula, který si stěžuje „kam to ten svět spěje“.
Ale já se neptám, kam svět směřuje, protože to není otázka, která by člověku příslušela: 
ale chci konstatovat něco o době, která v obě nese řadu diskontinuit, která přináší 
nekompatibilitu jako samozřejmý prvek. Zvykáme si na ni. A nekompatibilita je sestra 
manipulace a jestli se ďábel umí smát (a proč by nemohl mít zlomyslný smích), tak se směje 
tomu, že se už dlouho, pro mnohé nepozorovaně, rozpadá řeč. Tak jako se tráva neseká 
proto, že je třeba nakrmit dobytek, tak už se nemluví, aby se lidé dorozuměli. V jistém 
smyslu jde říct, že se mluví proto, že jsou na to dotace. Mluví se to, co kdo chce slyšet, 
formou, které je objednána, a mluvením se zakrývá to, o čem bychom se mohli a měli 
domluvit. Řečmi se zakrývá, že řeč je mimo jiné nástroj sdílení. A pak jsou po ruce extrémy 
– je možné nadávat na všechno a na všechny, je možné se uzavřít v zasvěceneckých okruzích 
přátel.

Žijeme ve dvou velkých sebeklamech – dogmatech. Jedno shrnuje na piedestal postavená 
ekonomie jako „věda“ o jednání a fungování světa, a druhé je korektní představa o člověku 
– který má právo být integrován do společnosti a přiměřeně se „socializovat“ – tedy mít 
možnost dělat to, co dělá podobně korektní většina. Pokud má člověk dost odstupu, je obojí  
na blití – protože je to bez kouska pudu sebezáchovy a dokonale bez jakýchkoli hodnot. 

…
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II.
Měl jsem připravené rozhovory pro Možnost, ale uvědomil jsem si, že je vlastně nechci vést 
– nechci, protože se bojím. Protože by se mohlo ukázat, jak malý mají lidé v mém okruhu 
odstup od toho, co nás válcuje. Chtěl jsem se ptát na ekonomiku jako vědu o fungování 
a na inkluzi jako základní společensky přijatelnou formu „práce s lidmi“ (inkluze se už nedá 
nazvat formací, natolik je zbavena hodnotových prvků, natolik je zbavena budoucnosti jako 
otevřenému času, ve kterém se budeme rozhodovat).
Vzdal jsem to. A nevím, zda má ještě smysl psát tenhle článek do Možnosti – kdo je 
čtenářem? Jako by teď Možnosti chyběla jedna noha – jistě je řada věcí, které se rodí  
z anticipace, kreativity, z toho, co se ohlašuje a co přijde. Ohlašuje se toho dost. Ale jaká je 
schopnost sdílet? Jak si představit čtenáře? Jako toho, kdo čte komentáře v ekonomických 
přílohách denního tisku? Kdo uvažuje o tom, co je to krize a hedgové fondy? Kdo korektně 
říká Rom a přemýšlí o roli státu jako prostředníka sociálního smíru? Kdo má pod kůží 
„udržitelný rozvoj“?
Jde to vůbec nenechat se zatlačit do všech těch pastí? V jednu chvíli začnu i já volat po 
diskontinuitě, protože setřást to břemeno deformované řeči bude těžší, než začít znovu,  
od mala, jako dítě, nechat za sebou všechen ten balast. Znám řadu takových, to je principem 
všech sekt – ale dnes už jsme tak daleko, že je třeba uvažovat o novém začátku pro obecně 
platnou řeč, pro řeč, která by měla jen jednu ambici – nezavádět, neskrývat.  Jo, jistě, není to 
nastáro tak jednoduchý úkol, uznávám.

…



III.
Mohl bych se na to vykašlat, protože tuhle „schizofrenii nekompatibilních řečí“ nějak 
zvládám,  ode zdi ke zdi, umím být tlumočníkem, plavat na okraji. Ale aby to bylo k une-
sení, musel bych si vyhledat pár přátel, se kterými by tohle vše šlo sdílet, a sem tam se ožrat, 
do zapomnění. Ne že by to bylo jinak, ale je to málo. A proto žádné korektní rozhovory. 
Žádné rozměňování se na drobné. O něco jde. A to něco je větší, než dovedu obsáhnout, 
větší než já. A tomu už málokdo rozumí tak, aby to nebylo jen honění endorfínů, 
naplňování potřeb. Dlouho si z toho šlo dělat legraci, dnes už je to vážné. Dneska už ani 
učitelky nevěří, že voda jsou tak pěkně nalepené dvě menší koule vodíku na jedné větší 
– kyslíku. Nevěří ničemu, to je zásadní znak toho, že diskontinuita už je společensky 
destruktivní. Ani učitelky už nevěří, že by bylo „co“ učit, už i ony sklízejí trávu jen proto,  
že je na to dotace, nikdo ničemu nevěří, protože věřit nic neznamená. Pro učitelky to snad 
ani nic neznamenalo, ale to, čemu říkaly vědět, znamenalo věřit tomu, co se naučily říkat  
a co vyžadovaly, aby po nich bylo opakováno. Ale převládá přesvědčení, že krom aktuálního 
zvuku slova nic neznamenají, že jde jen o to vézt se na vlně, a když se to nepovede, alespoň 
se nedostat „pod splav“.

…
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IV.
Dá se na to pohlédnout jako Spengler nebo Toynbee a  v beztížném prostoru myšlení se  
s trochou nostalgie dívat na rozpad jedné civilizace. Pak by bylo by možné se poučeně 
odkázat na to, že po fázi elementární magie a násilí se znovu vyprofiluje komunikativní řeč,
která bude dostatečně nosná, aby obsáhla základní formativní principy, aby nesla netriviální 
pravdy o kultu, aby zajistila porozumění pravdě jako něčemu, co nemáme pod kontrolou 
- bylo by to pohodlné, kdyby to nebylo hloupé. Vůbec přeci nejsme na konci jedné civilizace  
a  vůbec nejde o to, že se dostáváme do dějinného cyklu, který se nám až příliš začíná 
podobat rozpadávajícímu se Římu. Jestli se ďábel směje (a to jsme připustili hned na 
začátku), tak tomuhle se směje jistě. Všechny naše konstrukce tohoto typu vycházejí ze 
stejného omylu, jako dvě výše zmíněná dogmata. Nejsme strůjci dějin, ani jsme k nim 
nenalezli klíč, nevymkli jsme se z kloubů, abychom se sami stali paklíčem – rozumíme vždy 
znovu a znovu jen tomu, co bylo. Budoucnost nás zase znova překvapí a ukáže, že všechny 
polovičatosti, které jsme dělali v jejím jménu, byly úplně zbytečné

Před dvaceti lety jsem lepil po metru mezi plakátky Občanského fóra samolepky „Mluvme 
pravdu, lež se zhroutí“. Bylo to naivní. Po dvaceti letech ale nedělám nic jiného. Píšu všude po 
zdech „nemluvme dotovanou řečí“. To raději o světě mlčet. To raději mlčet o sobě. Pěstovat 
si v sobě prostor tajemství a skládat si pomalu z důvěryhodných slov základ pro budoucí 
promluvu.
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 Příloha - Používáme slova 
 
 
 Používáme slova – úvaha s jednou ilustrací
(Veřejný prostor, veřejný život, veřejné politiky, veřejný zájem, veřejná prospěšnost atd.)

 Motto: Sněhuláci nám něco dávají, i když roztají, nevydrží.



I.
Jako to bývá ve většině věcí, leccos z neporozumění a někdy i ze záměrných manipulací  
se dá odstranit tím, že hledáme pojmové vymezení, které by nám umožnilo rozčlenit téma,  
ve kterém nemůžeme dojít shody: takové téma je v tomto případě postavení státu ve 
veřejném prostoru a způsoby, jimiž  stát do veřejného prostoru zasahuje. Předem bychom 
ale měli vědět, že cestou vymezování obsahu pojmů se nedá dobrat obecné shody – protože 
se může ukázat, že právě v pojmovém vymezení přispěje k tomu, že si uvědomíme rozdíly, 
vyplývající z různých myšlenkových východisek (povahy axiomatické nebo i hodnotové). 
Neumíme se dobrat výsledku, který by bylo možné „vnutit“ všem jako pravdu – již z 
povahy věci samé, již z povahy poznání samého, neboť ono je právě spojeno se svobodou, 
otevřeností veřejného prostoru, prostoru myšlení a jednání, který nikdo z vnějšku 
nekontroluje a kontrolovat ani nemůže.

Myšlení v tomto smyslu není pouze a dokonce ani ne převážně privátní věcí – myšlení je 
hledání shody, je jednáním stejně jako svobodný pohyb v prostoru (reálném veřejném 
prostoru). Právě proto může být projevem veřejného života to, co vzniká ve společném 
promýšlení věcí, v hledání shody o tom, co společně dělat, cest, jak to udělat – a pak ve 
společné realizaci toho, pro co jsme se rozhodli.
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Snaha pojmově vymezit je důležitá všude tam, kde se naše situace již stává nepřehledná  
– do společného prostoru vstupuje příliš mnoho lidí, které dostatečně neznáme, „nerozu-
míme“ jim ve smyslu porozumění jejich motivacím, způsobům jednání, osobní historie, 
která umožňuje na základě vnímané integrity dané osoby vyloučit řadu interpretací jejího 
jednání a řeči atd.
Proto zde nejprve musíme alespoň načrtnout obrysy slov, jak jim rozumíme, načrtnout je 
tak, aby se jejich obsahy nepřekrývaly, abychom těmito slovy byli schopni ukázat k nějakým 
konkrétním významům. Zároveň pak je takové vymezení důležité proto, že si v jiných 
vyjádřeních můžeme všímat, zda se použití pojmů u jiných autorů kryje s naším, můžeme 
si všímat, kde dochází k problémům jen z důvodu pojmové konfuze a kde je to výsledkem 
skutečné ho posunu obsahového pojetí, rozdílných východisek.

II.
Předně nás jistě zajímá slovo veřejný prostor:  je možné ho chápat konkrétně – jako fyzický 
prostor, ve kterém se můžeme pohybovat a který si nikdo nemůže nárokovat pro sebe. Je to 
prostor světa -  v němž je tu a tam vymezeno něco, co je privátní, co je uzamčené, oplocené.
Kromě toho ale je možné chápat slovo veřejný prostor i šířeji – je to prostor pro jednání 
obecně – patří k němu tedy i stránky svobodného tisku, diskuse mezi přáteli, formulace 
společného cíle a jeho realizace – které nemusí mít jen povahu pohybu a radosti z pohybu, 
ale může mít materiální formu – jako když si kluci stavějí sněhuláka. Sněhulák je příklad 
materializace  společného jednání, ve kterém je nejprve vytvořena shoda o konceptu (stavění 
sněhuláka), pak shoda o postupu a reálném řešení (velikost koulí) a nakonec je společnými 
silami dosaženo cíle (jeden člověk by horní kouli nezvedl).

Vše by bylo celkem jednoduché, ale do hry vstupuje stát – vstupuje, protože ať už budeme 
řešit problém „počátku a vejce“ jakkoli (byl dřív veřejný prostor nebo stát), podstatné je, 
že stát není žádným „tvůrcem“ nebo „dárcem“ veřejného prostoru, nevytváří ho, nedává 



nám ho nějakým laskavým aktem. Čas od času se snaží tvářit, že je jeho vládcem, a pak 
přikazuje klukům kdy stavět sněhuláky a kdy ne, určuje jim velikost koulí… aby se po čase 
ukázalo, jak je to směšný a nefunkční pokus. Veřejný prostor vzniká v kulturním kontextu, 
v tradici, ve které žijí lidé společně, společně se radují. Radost ze společného jednání ve 
smyslu podílení se na vytváření plánů a realizaci společných věcí je základním motivem 
a  dynamizujícím prvkem jednání ve veřejném prostoru. Kdo chce tvrdit, že sněhuláky 
můžeme stavět díky státu, je zjevně potrhlý.

III.
Stát oprávněně vytváří nástroje, kterými zasahuje do životů lidí – ale ne vždy se týkají 
veřejného prostoru. Jednání státu ve veřejném zájmu je takové jednání, ve kterém stát 
zasahuje do práv osob (fyzických i právnických), omezuje je nebo přímo omezuje jednání 
osob. Tak např. může zasáhnout do vlastnictví osoby, když je nutné zajistit nějakou stavbu 
společenského významu, omezit pohyb osob, pokud zrovna jede Prahou nějaká hlava státu 
atd. I tento zásah by měl mít svá pravidla a měl by být zdůvodněn, ale ve své povaze tu nejde 
o nic jiného, než o vytvoření prostoru pro nějaké konkrétní jednání státu, pro nějaké dění, 
které s veřejným prostorem přímo nesouvisí. Veřejný prostor pak přitom, když stát jedná 
ve veřejném zájmu, nemusí být omezen buď vůbec, a nebo jen zvnějšku, toto omezení je 
důsledkem, nikoli cílem (cíl je zajistit bezpečnost hlavy státu).  

26



27

Tady  se ale objevuje první konfuze a s ní nebezpečí. Pod záminkou, že je třeba hájit zájmy  
hlav všech lidí, se veřejný prostor stává stále více kontrolovanou oblastí – a to jak 
prostorově, tak myšlenkově: tak jako je sledován pohyb osob, tak je sledováno i jejich 
myšlení, kontakty, projevy. Leckdo se již mohl setkat s tím, že část neziskových organizací 
je sledována v rámci „získávání informací o extremistických sítích´“ a prostředí, ve kterém 
by mohly mít svoje podhoubí nebo krycí struktury. To na jednu stranu nemusí vypadat tak 
hrozivě, koneckonců proč by mělo někomu vadit, že si stát dělá potají přehled o tom, kde si 
kluci stavějí sněhuláka. Ale stát vlastně sleduje víc:  kdo je v partě osobnost, která ten  
nápad „vymyslí“, a kdo je ten, který určuje podobu realizace, kdo je ten, který umí ostatní  
přesvědčit, že je třeba věc dotáhnout do konce… A to už tak nevinné není, když  
si uvědomíme, jak snadné je zasáhnout zcela nenápadně –  vyřadit „ze hry“ pár lidí  
a dosáhnout tak stavu, ve kterém, i když je sněhu dost, sněhuláci vzniknou jen ojediněle.
Mnoho lidí si uvědomuje, jakou zbraň má v ruce stát a nebo i jiné organizované zájmové 
skupiny, když jsou schopny monitorovat pohyb lidí a myšlenek ve veřejném prostoru. 
Může to mít pro veřejný prostor destruktivní dopad.V tomto smyslu se není co divit, že se 
toto téma stává jedním z konfliktních. Mnozí si myslí, že jde o obranu soukromí: ne, jde  
o obranu veřejného prostoru!

IV.
Ještě větší spory přináší používání pojmu veřejná prospěšnost. Veřejná prospěšnost sama  
o sobě nic není – vždy se musíme ptát na veřejnou prospěšnost nějakého jednání, instituce, 
subjektu. Ale ještě než se dostaneme dále, musíme se zajistit před další konfuzí, nejasným 
propletením obsahů slov. Jenže my tu máme obecně prospěšné instituce, jak se máme ptát 
na jejich veřejnou prospěšnost? A jde to vůbec?
Měli bychom vytyčit alespoň odlišné těžiště slov obecné a veřejné. V jiných jazycích to 
nemusí být problém, neboť je jasné, co je to obecnina – ale u nás je toto slovo zároveň   
spojeno s obcí – jako společenstvím. Budeme-li tedy důslední, oddělíme obecné (všeobecné) 
od obecního – toho, co se týče obce. Pak je zjevné, že obecná prospěšnost je pojem širší než 



veřejná prospěšnost, protože se týká obecně „všeho“ a ne jen toho, co je spojeno s veřejností. 
V obojím případě ale jde o hodnotové určení, s hodnotou spojené tvrzení. A z povahy 
veřejného prostoru (jak jsme ukázali výše) přeci plyne, že na hodnotovost toho či onoho 
jednání si nikdo nemůže vyhlásit patent. Stát například může prohlásit, že ta či ona jednání 
těch či oněch subjektů jsou veřejně prospěšná, nebo dokonce obecně prospěšná – ale nic to 
nemění na skutečnosti, že toto hodnocení je „jen“ přilepením nahraditelné nálepky a s po- 
vahou jednání samého nemá nic společného. Z „obyčejného“ jednání se jednání veřejně 
prospěšné nestane tím, že na něj státní úředník dá kulaté razítko – tím jen stát projeví svůj 
zájem, který ani zdaleka nemusí být zájmem veřejným.

Stát může dospět k tomu, že stavění sněhuláků je veřejně prospěšné (velmi úzce souvisí  
s kvalitou života kluků – a o tom někteří kluci dobře vědí), a nebo může dospět k názoru, že  
to veřejně prospěšné jednání není – protože se přitom dělá radost „jen“ malému množství  
lidí, anebo z nějakého jiného důvodu nebo nesplněného kriteria. To, jak se stát rozhodne, ale 
vůbec neovlivní povahu stavění sněhuláků – jen ji dá do nové souvislosti. Z hlediska kluků, 
mnohých rodičů, kolemjdoucích… to veřejně prospěšné jednání bude, protože je spojeno  
s nějakou hodnotou. Ta pro kluky může spočívat v čiré radosti, pro ty, kdo vidí sněhuláka,  
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v estetickém dojmu, pro ty, kdo ocení kreativitu a schopnost kluků se domluvit, jde o hodno- 
tu výchovnou a formativní, a pro další ještě jinou – tato hodnota je nezpochybnitelná, 
i kdyby ji chtěl někdo mocensky popírat – a nezpochybnitelné tedy je, že se o stavění 
sněhuláků dá říci, že je veřejně prospěšné. Je prospěšné z hlediska neurčeného okruhu 
různých lidí, kteří se nemusí potkat ani o sobě navzájem vědět.

V.
Společenská prospěšnost je pojem, který ve svém těžišti směřuje zase jinam, a je mnohem 
méně konfliktní. Souvisí s pojmem veřejné politiky, i když k tomu se vrátíme ještě později.
Zde je jen důležité, že existují od sebe odlišné společenské teorie – pohledy na to, co 
znamená, že lidé žijí spolu, a jak je třeba vnímat člověka jako společenského tvora.  
V akademickém prostředí, ale i mimo něj (např. v prostředí think tanků, ale i náboženství) 
probíhá veřejná diskuse, ve které se formulují různé myšlenkové platformy, které jsou 
odlišné nejen hodnotově, ale i metodicky, axiomaticky, různými důrazy na individualitu 
nebo naopak kolektivitu, na povahu odpovědnosti člověka a povahu státu atd. 
Na základě těchto ideových (společensko-politických) východisek je možné hodnotit  
různá jednání – a toto hodnocení je pak spojeno s daným ideologickým východiskem.  
Obecně vžité názvy takových ideových východisek (socialistické, křesťanskodemokratické, 
liberální, konzervativní atd.) dnes již ztrácí vypovídací hodnotu, ale to neznamená, 
že by tu neexistovaly podstatné rozdíly v hodnocení jednání. Hodnocení společenské 
prospěšnosti je vždy jen a pouze posouzení daného jednání z pozice nějaké ideové 
koncepce, přesvědčení.  Například z konzervativního pohledu je zřejmé, že se stát nemá 
vměšovat do stavění sněhuláků, zatímco socialistický pohled může vést k úvaze, že tam, 
kde se sněhuláky nikdo nestaví, je možné využít tuto formu ke standardizaci  společenské 
struktury a jedna z rolí státu tedy bude podporovat šíření znalostí o stavbě sněhuláků. Může  
se to zdát absurdní, ale podobným duchem bylo neseno celé české národní obrození –  
a mělo to svoje výsledky, a v tomto smyslu pak lze rozumět i smyslu okrašlovacích spolků. 
Problémem je, že se takové intervence státu snadno zvrhnou ve svůj protiklad a kluky 
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stavění sněhuláků, hojně podporované ve školách v rámci “kreativní výuky“, prostě přestane 
bavit a zcela se změní struktura těch, kdo sněhuláky nakonec staví – začnou je stavět zcela 
jiní kluci, ti, kteří chtějí být pochváleni. Atd. Ti, kdo stavěli sněhuláky z radosti, si najdou 
– radost jinou.
Jakmile se dostaneme ke společenskému hledisku, je třeba uvažovat o společenských 
mechanismech, dostáváme se k myšlení abstraktnímu, variantnímu. Ztratíme výhodu 
zkušenosti s aktuálním jednáním, s veřejným prostorem jako otevřenou budoucností,  
ve které se můžeme setkat s něčím, co je nečekané, a sami můžeme udělat to, co nikdo 
nečeká a co budou všichni hodnotit až ex post, až ex post budou vykládat ze svých ideových 
pozic, co že to je za jednání a jaký má význam.

VI.
Již jsme jednou konstatovali, že kriteriem jednání ve veřejném prostoru, kterému nikdo 
nemůže upřít hodnotu (tedy veřejnou prospěšnost), je to, že je prospěšné hodnoceno  
z hlediska neurčeného okruhu různých lidí, kteří se nemusí potkat, ani o sobě navzájem 
vědět. Neexistuje tedy nějaké „centrum“, které by danou věc plánovalo a ideově sjednocovalo 
– je tu dané jednání a různé okruhy lidí, kterým něco přináší nebo kteří ho hodnotí jako 
přínosné pro druhé, potenciálně pro veřejnost. Na druhou stranu existují společenské 
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procesy, které vedou k tomu, že se lidé dorozumívají o tom, co je podle nich pozitivní 
jednání, na tom, co je správné, co se „má dělat“. A to je první krok k tomu, jak se formují 
zárodky „veřejných politik“.  Formulace veřejné politiky je proces, ve kterém se postupně 
formuje téma, (koncept) a způsob jeho řešení, kalibrace.  Stejně tak, jako se parta kluků 
domluví, že postaví sněhuláka, tak se ve veřejném prostoru z rozhovorů mezi lidmi, diskusí, 
jednání, sporů o hodnotu té či oné věci… rodí sdílená shoda o tom, co „se má dělat“,  
a nalézají se nositelé takového jednání.  Formování veřejných politik je kreativním 
procesem, to jen někteří politikové se snaží veřejnost přesvědčit, že jsou to „oni“, kdo 
vymýšlejí veřejné politiky pro lid – jenže jen zakrývají skutečnost, že nadbíhají voličům, 
analyzují, jaká jsou témata, ve kterých ve veřejnosti dochází ke shodě – a pak tato témata 
zařazují do svých volebních programů. Někdy se politické strany snaží využít svých 
ideových východisek, aby veřejnosti nabídly svoje koncepty – ale to nás zde nemusí zajímat, 
protože tak či tak se stávají veřejnými politikami až v okamžiku, kdy ve veřejném prostoru 
„zdomácní“, kdy jsou de facto „přetaveny“ v procesech osvojení a veřejné diskuse, kdy 
najdou svoje nepolitické nositele.
Veřejné politiky vytvářejí základní orientaci pro to, jak má stát jednat ve veřejném zájmu, 
jak má řešit ty či ony záležitosti spojené s jeho rolí (s vytvářením infrastruktury, jak bylo 
řečeno výše), ale mimo jiné také jak se má stát vztahovat k veřejnému prostoru. Právě proto 
se vždy před volbami představitelé státu tváří, že jim problematika veřejného prostoru leží 
na srdci, právě proto se v programech politických stran ocitají konkrétní návrhy na to, jak 
podporovat ze strany státu veřejný prostor. 

VII.
Zabýváme-li se veřejným prostorem, pak nesmíme zapomenout ještě jednu věc. Stát není 
jen nositel politických témat a nástroj politické správy společných věcí. Je řada věcí, které 
mají čistě formální technický ráz, ráz procesní atd. – a stát v tomto smyslu vystupuje 
jako hegemon. Některé věci zkrátka nejsou předmětem veřejné diskuse. Málo se to stává 
předmětem diskuse, ale stát je v jedné poloze také „jen“ úředníkem a vykonává to, čemu 
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se někdy říká „vrchnostenská správa a kontrola“. V exekutivě se tak spojují dvě naprosto 
rozdílné činnosti – naplňování veřejných politik a  obecné zajišťování některých funkcí  
ve společnosti a státu. Veřejné politiky určují základní směrování činností, formulují 
priority, cíle, způsoby jejich dosahování – ale vše podstatné, stanovení detailních kroků, 
limitů atd. – je věcí představitelů a fakticky pak úředníků státu. Ti pak někdy mají dojem, 
že politická vůle sice formuluje základní zadání, ale stát zajišťuje „všechno ostatní“ – a mají 
tendenci ve vrchnostenském přístupu zasahovat i do veřejného prostoru samého. Že tak 
podrážejí sám proces, ve kterém se shoda o rámcovém zadání politických priorit formuje,  
to je nenapadá nebo je to nezajímá.

Stát tedy zasahuje do veřejného prostoru v mnoha ohledech. Jednak tím, že v rámci veřej- 
ného zájmu veřejný prostor sleduje a v některých případech do něj i zasahuje (viz část   
III.). Přímo vystupuje vůči těm, kdo strukturovaně jednají ve veřejném prostoru v rámci 
realizace veřejných politik: veřejný prostor buď formuje, omezuje, stimuluje některé jeho 
prvky atd. Dělá to různými způsoby: tím, že skrze legislativu podporuje dárcovství nebo 
naopak nepodporuje, že zvýhodňuje některé subjekty, nebo ne, má dotační politiku, skrze 
kterou pomáhá financovat některé činnosti a a podmínky, které preferují jisté typy  
činností, příjemců atd. Ve své praktické činnosti pak více či méně zasahuje do jednání lidí  
a právnických osob ve veřejném prostoru, spoutává jednání lidí povinnostmi, zákazy  
a příkazy ve své vrchnostenské roli. (Například požaduje, aby byla vedena evidence 
sněhuláků, jak jinak by bylo možné podporovat jejich stavění tam, kde jich je málo?)  
Mimo jiné však stát zasahuje do veřejného prostoru tím, že se snaží ho „zastřešit“,  snaží 
se být hegemonem, dostat se do role hodného rodiče, které ze svého dítěte nespustí oči, 
kontroluje neustále jeho jednání s tím, že je ochoten kdykoli zasáhnout a ochránit ho před 
nebezpečím, kdyby hrozilo. Samozřejmě s plnou odpovědností za to, že je to právě stát, kdo 
určí, co je nebezpečí a před čím koho chránit. Tento model paternalistického státu vzniká 
kombinací několika vstupů a předpokladů, z nichž jeden je hlavní: nedůvěra ve svobodné 
a odpovědné jednání lidí, nedůvěra v to, že se při jejich vzájemném jednání prosazují skrze 
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proces hledání shody sdílené hodnoty. Každý, kdo nemá důvěru v procesy hodnotové 
formace, volá nakonec autoritu – stát – aby ho zbavil obtížné svobody, aby zajistil pořádek, 
který z něj sejme tíží odpovědnosti, protikladů. Protože stavění sněhuláků je sice skvělé, ale  
studí při něm ruce. A z veřejného prostoru může čišet hrozba samoty.

VIII.
Zabýváme-li se veřejným prostorem a jednáním ve veřejném prostoru, které je ve své povaze 
hodnotově orientované, pak musíme dobře rozumět tomu, kde je zdroj takového jednání 
– v radosti ze společného sdílení cílů, činností, musíme vědět, že to je radost, která se někdy 
promění v bolest. A také – nesmíme přijmout zjednodušující představu o tom, jakou roli  
v tomto smyslu hraje stát.  Stát v tomto smyslu není žádná „jednota – setkáváme se s různý- 
mi představami o roli státu – od té paternalistické až po minimalistickou, ve které se 
naopak vše redukuje na dvojstranné vztahy – a ta také nemusí být vůči veřejnému 
prostoru nijak vstřícná), s různými představami o tom, co je to lidská svoboda a jak má být 
respektována. Je třeba, abychom ve vztahu ke státu odlišili několik typů  „sporných ploch“, 
cílů. Je třeba, abychom veřejný prostor bránili před zásahy, které destruují samu jeho povahu, 
podvazují autentické společné jednání lidí.  
Zcela jiným úkolem pak je prosazovat, aby nástroje, jimiž stát cíleně zasahuje do veřejného 
prostoru (ať již jsou míněny jako podpůrné či korektivní), vycházely z takových veřejných 
politik, které zachovají co největší bohatost  a otevřenost veřejného prostoru. V neposlední 
řadě pak je třeba, abychom se vymezovali proti všem ideovým přístupům, které zvyšují 
paternalistickou roli státu, pěstují v lidech naivní očekávání, že stát je jediný odpovědný 
subjekt, který má zajišťovat všechny společensky podstatné procesy garantovat jejich 
úroveň, vyváženost a správnost.
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Dávám přednost na přechodu přes trávník

Normálně chodím přes trávník. Kudy jinudy bych měl chodit?
Kdyby mi bylo třiatřicet, střihl bych to do NO 31 pěkně rovně, tam, kde kdysi stál Lenin  
a pak už jen opuštěná travertinová rampa, na níž se proháněli skejborďáci.
Ale je mi víc. O trochu. Jdu po chodníku a usmívám se na svět, nikam nespěchám, vím,  
že jsou místa, kde má zájmy tisíce lidí a trávník by to všechno neunesl.
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