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Čtenářský deník leden - květen 1999

Úvodní poznámky 

23.1.1999
Rozhodnutí psát si poznámky o přečtených knihách a reakcích na další podněty se nezrodilo 
znenadání. Jednak toho příliš mnoho prochází mou hlavou, než abych spoléhal na paměť, a jednak 
se v poslední době změnilo moje chápání společného prostoru, do kterého jsem doposud vždy 
polodopisovou formou „adresoval“ svoje možnostní poznámky.

Často si říkám „ať se s tím každý vypořádá, jak chce“.

16.5.2005
Reedice Možnosti 70 není náhodná - ve zkrácené a mírně přepracované podbě je tak čtenářům  
nabídnut šest let starý pohled, který neztratil nic na své aktuálnosti. Zcela jistě nepůjde o jediné 
přepracování staršího čísla do webové podoby.
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Dalo by se říci, že i knihy čtu  nepříliš seriozním způsobem, nečtu tak, abych si osvojil jazyk a 
postupy autora, naopak, rekonstruuji postupy autora jen do té míry, aby mi byl dobrým diskusním 
partnerem. Obratem tedy zapomínám „o čem kniha je“, dobře si však dovedu zformulovat, o čem 
byl můj rozhovor s autorem, s knihou. Rozhovory s autory i monology a sdělení:  tak snad by se dalo 
popsat to, do čeho jsem se teď pustil.

Zdeněk Kratochvíl: Výchova, zřejmost, vědomí, Herrmann&synové, 1995

Často se mi to stává, když začínám číst, otevírá se mi svět a já mám chuť se v něm zabydlet: 
přitakávám, přitakávám, ale přes všechnu blízkost mi cosi podstatného nesedí. Jako tady. Jak je to 
s tím Kratochvílovým „zážehem vědomí“? - k čemu je? A jak je tento zážeh možné chápat, v jakém 
rámci, co osvětluje? Do čeho vnáší rozumějící vhled? Je to možné mimo prostor, vymezený řeckými 
a hebrejskými kořeny Evropy? Není zde v diskusi s předmětným světem a moderním zjednodušením 
vylito s vaničkou i dítě? Popřít metafyziku? 

Dnes se to interpretuje tak, že o mýtu mohu mluvit, ale musím ukázat, o jaký jiný mýtus nebo 
pseudomýtus se přitom opírám. Kratochvíl se opírá o mýtus Gnóze, odkrývající se poznání je jiné 
než to, které je možné „vršit“.  Ale co je vertikalita, která mi umožňuje pochopit orientaci „vršení“? 
A k čemu slouží moje vztyčená poloha (vertikála), když se opírám ? Co je to vpravo a vlevo, co je 
orientace?  A kde jsem se vlastně v tomto prostoru vzal já? Jak je to s životní historií - mojí, mých 
blízkých, obce a dnes už i světa? A jak je to s péčí o duši a péčí o obec?
Nejsem aseptický tvor a neumím se vykořenit jako bylina v Hermově příběhu - vždy kus mé bytosti 
někde koření, je skryt - a zároveň musím interpretovat to, co je vidět, musím to ukazovat jako celek. 
Nesouhlasím bytostně s tím, jak je zde chápána kultura. Ano, kultura je mnoho vrstev a forem 
sdílení, vhledů, interpretací - ale zabývám-li se jí jako celkem, musím reflektovat to, že ji nejde zcela 
vykořenit, abych nebyl ničitelem, vrahem...

Ten Kratochvíl.
Lze různě kořenit a z těchto kořenů vyrůstat do světa kultury. Je potřebné pro to, co přichází hledat 
komunikativní výraz, sdílet, jinak zůstáváme v zajetí nebo ignoranti - ale k samé povaze mapy 
světa patří vždy bílé místo, okraj. Globus je podvodem - bílé místo je zde nenápadně odloženo na 
odvrácenou, neustále unikající stranu.
Snad mi nejvíc vadí, jak je to „samonosné“, za cenu mírného podvodu. Opravdu jde přitakat téměř 
čemukoli? Opravdu jde především o toleranci, schopnost naslouchat druhému, byť byl i z „jiného 



6 7

světa a „jiné kultury“? Co to znamená? Troufám si tvrdit, že naslouchání má své meze, svůj čas, pak je 
třeba přestat. Pak jde o INTERPRETACI.

Ještě jednou se ptám: Kde jste, pane, vzal fundament, na který jste se postavil, o co se ve své 
vztaženosti opíráte jako interpret kultur? Není to tak, že by vše bylo jen nahraditelnou formou 
společné řeči jako jeden z modů řeči. K Evropě patří, že vždy alespoň jeden z myslitelných modů řeči 
je metafyzický - a tím obstarává ono ukotvení, potřebné pro to, abychom se všichni nezbláznili, resp. 
abychom nepotřebovali  šamany.  Při všech proměnách interpretací jedno zůstává stejné - odněkud 
víme, co je to interpretace jako ukázání vztahů. Jak si vůbec mohu klást otázky „o co jde?“,  „co je co?“ 
a „co je k čemu?“,  „co s tím mám dělat?“,  nejsem přeci pasivním subjektem, i když vím, jak hodně je 
ve světě „dáno“, jak hodně lze „číst budoucnost“.
Vím, že jde „číst budoucnost“, to mě naučil Augustin a také Poláček a Knoflíková válka (Kdybych to 
byl věděl, tak bych sem byl nechodil). V neevropském (a tedy ještě i římském) smyslu se kdekdo umí 
zařídit tak, aby tam nechodil, aby se vztahoval k budoucnosti jako k danosti, tj. aby se podřizoval 
silám. Evropa je jiná, je metafyzická. Postavila se do přítomnosti, snad trochu natvrdle (to jsou ty 
hrany pojmů), ale zato odpovědně. Ve vztahu k danému okamžiku a v organizaci a institucích a 
návodech vytvořila svět jako celek, svět, který z obcování se silami ustavit nejde. (Alespoň se to 
nikomu nepodařilo.)

Tady snad vytýkám Kratochvílovi nejvíc: Vadí mi, že v tématu výchovy chybí tento svět, nesamozřej- 
mý výdobytek Evropy, jejího duchovního založení, jejích institucí... a tedy také svět můj, ke kterému 
se vztahuji ve své otázce „o co jde“ a „co s tím (vším) mám dělat“. Je to trochu aseptické, mluvit o 
„zážehu vědomí“,  jako by bylo zcela lhostejné, k čemu se zažehává nebo jakoby k tomu nebylo co říci.
Obstát a selhat, alespoň tato dvojice, když už je „dobro versus zlo“ jako téma pomalu tabuizováno.

Evropa a architektura zítra, návrhy pro evropské umělé prostředí, (Evropská rada architektů), Česká 
komora architektů, 1997 

Dostal jsem ji před více než rokem a dokonce ji tehdy listoval a částečně četl, ale nic. Nechytal jsem 
se, nepotkal. Teď jsem ji otevřel a najednou věděl, CO mám v téhle knize číst. Je velmi těžké propojit 
dvě řeči, tu, která ví o živém světě, a tu, která je technická, ekonomická  a právní. Jde o byrokratický 
text, který neustále krouží okolo nemožnosti vyslovit život, ale přesto vede k tomu, aby byl život 
nezapomenut, chápán a aby pro něj byl vytvořen prostor tam, kde ho byrokratické a technokratické 
postupy dusí. Jde to ztěžka, ale jde to.
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Dale Carnegie:  Jak získávati přítele a působiti na lidi, Orbis, 1940

Upřímně se zajímejte o druhé a buďte vůči nim pozorní - jak dobrá rada a jak univerzální, doplněná 
ovšem americkým  „a bude to pro vás velmi výhodné, vede to k úspěchu“. Proč?
Kdeže jsou všechny hezké řeči staré Evropy, řeči o nezištnosti, řeči odmítající pokrytectví. Amerika 
je silná, sebevědomá, zaměřená na úspěch, mobilizuje, motivuje,  ale zároveň není stavěná na pravdu 
a její nároky. Výsledek? Velmi milé a korektní jednání, ale velmi mělké (a pro nás tedy nekorektní) 
chápání druhého. Carnegie by byl dobrý, kdyby se mu podařilo u svých frekventantů a čtenářů 
zvnitřnit něco z té otevřenosti vůči druhému. To by ale znamenalo zranitelnost a někdy též přijetí 
neúspěchu. Pokud však zůstane hlavním motivem úspěch, do hloubky to směřovat nebude.

C.G.Jung: Vztahy mezi já a nevědomím, in Výbor z díla III,  Brno, 1998

Nějak mě vždycky štvaly ty „zástupy jungiánek“, je zvláštní, jak velký podíl mezi jungiány mají 
„ctitelky“. Obecnější přitakání, že si „budu zase muset něco přečíst“ jsem si způsobil tím, že jsem na 
jednom večírku v přiopilosti jednu jungiánku rozplakal.

Dělal jsem v životě leccos a taky několik let stál u různých strojů, a tak mohu svědčit: stroje zpívají. 
Sám (a trochu tedy spolu) jsem si dokonce zpíval u protahovačky a kdo nezná šílený rytmus 
zápustkové kovárny, který trhá zemi, tomu nelze vysvětlit, co je to „hudba sfér“. Stroje zpívají, snad 
jednou naleznu ve správné chvíli správná slova a budu o tom svědčit, teď se jen snažím uvést repliku 
na Zlatý kolovrat.

 (Pant klub prosinec 98,  Zlatý kolovrat, Jung a Markéta Hrbková)
Zlatý kolovrat: dívka, jejíž život v lese mimo civilizaci je obrazem čistoty, její matka a sestra, 
které jezdí na drby do města, jsou obrazem pokleslé kultury a jejích svodů. Pán přijíždí a přeje 
si to, co nemá, rozhoduje se ve světě moci. Proč dívka nepřitaká, proč čeká na vůli matky? 
A proč je vražděno to čisté, a proč ta druhá, nepravá, porušená podoba vraždí? Má to 
zapotřebí? Musí? A proč, když vraždí, mohou se mechanismy „trhu“ stát nástrojem nápravy? 
(Dychtivost vede k tomu, že se marnivost vzdává svých rukojmí - nohy, ruce i oči za zlato)... 
Potud Markéta, autorka či jungovská interpretka tohoto večera.

Dá se na tom strávit hezký večer, tolik motivů, a to je jen jedna z mnoha básní. Jen tomu hlavnímu 
tématu jsme se vyhýbali, tím je přeci ZLATÝ KOLOVRAT !, kolovrat, který zpívá pravdivou píseň.
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Už při první návštěvě princově v lese dívčina přede - a to je přes opuštěnost a čistotu místa výsostně 
kulturní činnost. Kolovrat je vymožeností Evropy, jedním z jejich prvních vynálezů. Kolovrat je 
sofistikovaný stroj, rozdíl v otáčkách vřetena a vodícího ramene způsobuje pravidelné kroucení příze 
a tedy její zpevnění. Kolovrat homogenizuje nit, homogenizuje čas. Ten čas, který před kolovratem 
držela každá přadlena na palci. Kolovrat je stroj, vztahuje se k času a přitom zpívá. Zpívat může 
potůček, vítr v komíně, člověk. A stroj. Co je to za píseň? A jak chápat výsostnost kolovratu, jeho 
„zlatost“, která vede k písni odhalující pravdu? A jakou pravdu to prozrazuje stroj - pravdu o čistotě 
a jejím znásilnění? Odhalována je tu pravda vražedné dychtivosti, ta sama roztáčí stroj, který ji 
usvědčuje z nepravdy, z vraždy čistého. Právě proto, že je zde „stroj pravdivé písně“, může se tato 
balada zvrátit ve svůj protiklad a mezi všemi baladami spočinout v happyendu. Pravda se na svět 
nemůže dostat sama. Může ji vnést hrdina, který překonává zlo, může jí vykřiknout dítě (třeba že král 
je nahý). Může ji však také rozehrát stroj, který měří čas každému stejně, který přede zlatou nit. Je 
otázkou, do jaké míry je zde předjímána „píseň práce“, naivní představa, že jednou půjde zde na světě 
odlišit přirozenost a čistotu na straně jedné, a přetvářku a dychtivost na straně druhé.

Stroje zpívají, to potvrzuji, mohu na to dát krk, dovede to člověka unášet, rozpouštět i drásat. Zdá se 
mi však, že samo o sobě je to cosi magického, nečistého, a je třeba dalšího kroku, aby se z afrických 
pulsujících rytmů stal spirituál. Proto materiální zlato kolovratu. 
Snad tedy ve věčnosti, kterou zlato symbolizuje, uslyším ve věčném hukotu staré Poldovky očistný 
zpěv, jehož melodie i slova budou pravdou o tom, co jsem prožil v čistotě a co v pokrytectví a 
přetvářce, co jsem dokázal přijímat v pokorné důvěře v oprávněnost autenticity a co jsem...

Milá O., (dopis)
...někdo si myslí, že jde „jen“ o ovládání nástroje, hlasu. Každý nástroj něco nabízí, každý nástroj něco 
„umí“ a není divu, že člověk se nejprve snaží poznat, cože to ten nástroj vlastně umí. Hraje a přemýšlí 
o prstech, o tom,  aby se nadechoval v pravý čas a tak. Ale slyšíš-li nějakého skutečného muzikanta, 
můžeš poznat, jestli je on sám tím, kdo ovládá nástroj, nebo jestli se jen snaží nástroj „zvládnout“. A 
ovládat nástroj, to neznamená jen perfektně zahrát to, co skladba předepisuje. Interpret je rozkročený 
mezi skladbou a nástrojem: ve chvíli, kdy hraje, nemá nic jistého. Ohledává hranice, kam jej ten 
který nástroj ještě pustí, snaží se přinutit nástroj, aby ze sebe vydal víc, než kolik zdánlivě nabízí, aby 
skladba byla zahrána teď a tady tak, jak zahrána být má. 
Ovládat  nástroj, to znamená sžít se s ním, naslouchat a být schopen se pustit jinam, než jen do 
„zvládání“, technické dovednosti. Technické vybavení může být důležité, ale rozhodně to není 
všechno. Znám lidi, kteří jsou technicky vybaveni mnohem lépe než já, ale myslím si, že je to bez 
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života, jejich hra mi nic neříká, nejsem schopen se s nimi setkat, nezahraju si s nimi. Sám také někdy 
cítím, že moje hraní „není ono“, že se „nemohu chytit“, prostě že mi to nejde. Když jsme však spolu 
hráli, myslím, že jsme oba věděli, že jde o interpretaci, moc se mi líbilo, jak jsi byla schopná ovládat 
svůj nástroj a ovládat svůj hlas - i když se třeba půl taktu jen tak mávne levou rukou nad klaviaturou.
A tak tohle píšu jako přání, aby ses radovala z toho, když se věci otevírají a když se přitom lidé 
setkávají.

---
Před pár dny jsem psal o  interpretaci, ale nenapsal jsem, jak jí rozumím. Šlo o motiv toho skrytého, 
bez čeho celek není celkem:

Interpret je rozkročený mezi skladbou a nástrojem: ve chvíli, kdy hraje, nemá nic jistého. 
Ohledává hranice, kam jej ten který nástroj ještě pustí, snaží se přinutit nástroj, aby ze sebe 
vydal víc, než kolik zdánlivě nabízí, aby skladba byla zahrána teď a tady tak, jak zahrána být 
má. 

Když vyměním slova „skladba a nástroj“ a za nástroj doplním „řeč“, jaké slovo pak doplnit za 
„skladba“? Cože je to, co se snažím vyslovit?

10.2.1999
Přinesl jsem si další hromadu knih, ale proč vlastně čtu: střídavě naslouchám a nechávám se 
oslovovat, snažím se porozumět, pak chvíli diskutuji a „zkouším to“, chci rozumět tomu, jak je to 
uděláno a pak zas uvažuji o tom, co a proč ke mně právě takto promlouvá. Cítím, že v něčem je to 
nedůsledné, a vím, že bych dokázal formulovat i  to proč a jak, ale nechce se mi, nevím, jestli by to 
teď a tady k něčemu bylo.

Dost dlouho jsem ležel v Jungovi a pak pro srovnání v nějakém náhodném „mistrovi“ myšlenkově 
spočívajícím v lůnu Asie.

(Zápisky Paula Bruntona, svazek 4, část 2 - Tělo, vydalo nakl. IRIS RR, 1993)
Snažím se to všechno nepouštět do protékání, pak zas marnotratně chodím zasněženým lesem. Měl 
sem na chvíli pocit, že nejlepší by bylo „smést to“ všechno na hromadu z nějaké zajištěné pozice, ale 
vím, že si svoji metafyziku musím vybojovat, ustát, a nebo jí pustit, nebo se jí, třeba na chvíli pustit s 
vírou, že se zas objeví více či méně na dosah.
Vidím, že akademický život „vědců“, odpovědných za šaty nahého krále se mě netýká a společně s R. 
musím klást otázku, proč a s kým mluvit? Moje mluvení by nejspíše bylo čím dál víc destruktivní, 
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„kazím to“ lidem už od mládí, a  to může vést k asociálnosti, k nekomunikativnosti. Je to vynucený 
krok do nesdílnosti? Nebo je stále potenciálně komunikativní, když říkám, že třičtvrtě toho, na co si 
tu všichni hrajeme, jsou úplné stračky a zbytek je leccos, co je se sračkami pomícháno?

Jo a s tím Jungem:
Chvílemi se tváří, že jen pokorně mluví o nástroji, obrazu, skrze který lze porozumět procesům 
v duši člověka ale, když se zapomene, bohorovně říká, „jak to je“, míněno zejména  s duší a její 
strukturou. Ale odkud ví, jak to je, je-li jeho duše taková, jak tvrdí? Leccos se mu dá prominout, 
byl to velký šaman, resp. mág. Ale já si pořád myslím, že ve světě nejsou jen lidé, ale také andělé, 
ať si strukturuje kdo chce duši, jakkoli se mu zlíbí. Snaha ukázat vše to, co je vnitřním setkáváním, 
jako součást jednoho celku, ustrojeného z psychologicky popsatelných, odpreparovatelných částí 
- taková představa  je podle mne naivní a hodná politování. Kvůli tomu se vyvolený národ netahal 
desetiletí po poušti a nebyl ve dvou vyhnanstvích. Kdyby to bylo tak snadné, tak jsme se to všechno 
už dávno učili od kultivovaných Asiatů. Ale my jsme z Asie zrovna tak jako kultivované buddhismy 
a TAA schytali také kupu Avarů, Tatarů, Mongolů a obdobných „bičů božích“, a já to bez dějin prostě 
nedokážu, události mají vztahy v čase a prostoru.
 A hlavně, Duch vane kudy chce, a tak se mohu radovat z toho, co se Jungovi (náhodou?) povedlo, a 
stejně tak se radovat, když ho nachytávám na švestkách. 

Erik von Kuenhelt-Leddihn: Problémy demokracie, Střední Evropa č. 81-85

Von Kuehnelt-Leddihn ve své knize Svoboda nebo rovnost celkem přesvědčivě ukazuje, že 
demokracie nutně musí vést k politickým katastrofám a že nejlepší, co Evropa světu dala, vždy 
pramenilo z uspořádání do formy království (územní vlády) v rámci teritoria jako duchovní jednoty. 
Z neštěstí nad současnou praxí dokonce navrhuje obdobu „mandarinátu“, tj. úřednické, odbornické  
vlády svého druhu v daném území, jen aby se vyhnul centralizaci  politické moci, odvozované od 
„volebních“, politických témat.

To je zajímavý směr:  kontinentální Čína mě odjakživa se svou organizací správy připadala jako 
jediná alternativa k tomu, jak se vytvořily evropské instituce středověku.
Duchovní jednota teritoria středověku vzala za své - nejprve v protestantské alternativě, a pak se 
ztratila v národním státu: co je nyní tou jednotou, která může tvořit nějaký základ, na kterém  budou 
„mandarináty“ sousedit? Lidská práva?  Těžko.
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Milá O., (dopis)
Říkáš mi vlastně, že máš zájem na tom, aby ses naučila co nejvíc „řečí“ světa, aby ses naučila to, jak 
jim rozumět a jak s nimi i mluvit. Teď samozřejmě nemyslím jen řeči jako „cizí jazyky“. Navazuji tak 
trochu na téma interpretace.
O světě se dá přemýšlet různým způsobem, svět se dá popisovat „různými jazyky“ - tedy způsoby 
přístupu, popisu. Má to jen jeden háček, že jakmile začneš nějaký takový „jazyk“, „řeč“ používat, 
stáváš se jeho součástí, on si tě tak trochu podrobí, diktuje ti slova, pojmy, které mají své víceméně 
pevné hranice a chceš-li být srozumitelná, musíš je přijmout.
Mluvím-li např. o genetickém kódu a pak mluvím o vlivu planet a znamení, ve kterém je kdosi 
narozen, jsou to různé jazyky, skrze oba je možné cosi ukázat, oba mi mohou být východiskem pro 
to, abych rozuměl sobě a tomu, s čím se setkávám - a každý z nich mne spoutává víc, než si můžeš 
myslet. A nejde jen o takovouto dvojici, takových „řečí“ jsou přehršle. Dříve nebo později na to člověk 
narazí, že zrazují nejen slova, ale celé „řeči“, celé zdánlivě zaručené pohledy na svět, zrazují navzájem.
Nezpochybňuji řeč. Člověk nemůže žít s druhými bez  „řečí“, a tak Ti držím palce, aby ses naučila co 
nejvíc, může to přispět k bohatství člověka. Ale musím se ještě jednou vrátit k minulému dopisu: tam, 
kde je jakákoli řeč uzavřená, kde je spokojená sama se sebou, tam buď ostražitá, dávej dobrý pozor, 
aby tě „řeč“ nepodváděla dvojnásob. Zato na hranici té dané řeči je ono pohodové mávnutí levou 
rukou nad klaviaturou, odkaz k cítěnému, odkaz k tomu, co se do své řeči a do svého výrazu teprve 
rodí. 

---
Všechno mě vrací ke stejnému motivu:
setkal jsem se včera se starou čarodějnicí, dávnou známou, kartářkou a věštkyní, tedy nikoli se 
čtyřmi ženami, ale jednou (ne někdy ale jednou) identickou osobou, uvědomuji si, jak mě jazyk 
zrazuje a jak těžké je tohle téma začít. A znovu bylo tématem to, jak je to s  vnitřní svobodou člověka, 
který došel jistého poznání a nalezl způsob, jak přitakat tomu, co „v sobě“ nachází.  Říkám jí: „milá 
čarodějnice“ (řekněme, že je to takové přátelské, lehce ironické oslovení), tedy „milá čarodějnice, 
nepřesvědčuj mě o těchto věcech, já ti dobře rozumím. Ano, rozumím tomu, že s časem je to trochu 
jinak, nezpochybňuji to, že věštíš „úspěšně“, že nejde o podvod.“ „Říkáš, že tak to ve světě funguje 
a že většina lidí se v prostoru, který mohou nahlížet, zbytečně pohybují jako slepci, rozumím ti.  
Nemusíš argumentovat, ano, žijeme ve světě, který je mnohem bohatší, než by se dalo pochopit z 
televize nebo ze školních učebnic. Nemusíš mne přesvědčovat, nepolemizuji s tím, co říká astrologie 
a nezpochybňuji ani spoustu jiných věcí, o kterých bys mohla začít mluvit...“ „Chci mluvit o tom, co 
takové vidění a myšlení obnáší a co předpokládá...“
Nějak jsme se zasekli, protože přes takto široký souhlas bylo jasné, že úplná shoda tu není. 
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S trochou regulího přístupu jsem měl chuť říct, že je to všechno hezké, že by bylo dobré si s tím 
lépe pohrát, ale to jsem zavrhl. Uvědomil jsem si, že na tomhle prostoru bychom se už zcela jistě 
nepotkali. A tak jsem se jen snažil zachytit v tom jak, do jakého  argumentačního rámce, komu je tato 
její výpověď směrována. Ve výsledku by bylo správné, abychom dělali to, co za správné považujeme, 
byli přitom dostatečně citliví pro to, co zaznívá uvnitř nás, zkrátka nalezli jakousi rovnováhu bez 
vah, takové měkké zasazení do světa. Samozřejmě je to hodně opřené o konkrétní indické a snad 
i taoistické motivy. Neusilovat a nenechat se svazovat vnějšími věcmi, pokryteckými normami, 
nepravdivými institucemi...
Celé by to bylo marginální a nestálo by to za tu chvíli u klávesnice počítače, kdyby to nebyl 
motiv znovu a znovu se opakující: u Junga, u ekologů Nového věku, se kterými jsem se setkal, u 
postmodernistů...
Nejtragičtějším společným rysem je tu obrácenost do sebe, vychází se zde od „sebe“ a vnitřní 
bohatosti, uvnitř je anima, duše je strukturovaná, a pokud něco zaslechnu, je to interakce „uvnitř“. 
Porozumět znamená vlastně jen porozumět „si“, porozumět mantinelům, ve kterých se pohybujeme. 
Nenabíjet si zbytečně tím, že jsem nevidoucí, tedy se o mantinely nevědouc zraňuji, a nebo tím, že 
jsem cosi zahlédl a nyní se marně pokouším danosti  svých mantinelů překonat.

„Poslechni, milá čarodějnice,“ řekl jsem ve chvíli, kdy už jsme se točili v kruhu, „cožpak ty si nemyslíš, 
že Duch vane kudy chce?“ A pomyslel jsem na to, které že ty hříchy nebudou odpouštěny. Je zcela 
symptomatické, že se ti  v tom nerozlišeném světě „tak, jak má být“ rozředilo a pak dočista ztratilo 
dobro a zlo.  Kdo může říct, co je k čemu? Pak také nemá žádný smysl zkušenost „selhání“ a to, co 
může být odpuštěno. Jde jen o to prohlédnout a nebo zůstat tápajícím. Je to skutečně tak? A skutečně 
není správná modlitba nic víc, než duševní hygiena na straně jedné a souznění s něčím „velkým“ ve 
světě na straně druhé? Skutečně člověk nemůže o něco prosit? Skutečně nemůže mít přání, které v 
modlitbě předkládá?
Pokud je duše cosi nejednotného, vnitřně složeného, pak chápu, že ne. Neboť pak je nabíledni 
se ihned zeptat, z jakéže vrstvy plyne to přání, pak je třeba demaskovat „zdroj“ přání a očistit se 
od něho, distancovat, vrátit do sterility. Nač také prosit o něco nebo někoho „vně“, neboť jaká je 
to hranice a co je za ní? Nakonec vše je uvnitř, vše se odehrává uvnitř a okolo je nepřekonatelný 
mantinel  tohoto mého hřiště, možná spíš chodba, aby se nevnucoval pohled  na toto hřiště „z 
výšky“.  Skrze toto „velké“ je ještě tak možné s druhými zpívat nebo spíš brumendo „ladit“ nějaké v 
čase nečleněné duchovní písni, ale těžko se s někým vůbec nějak potkat. Neboť čím je aktualita, čím 
je autenticita setkání tady a teď, pokud nemůže být apelem, příležitostí, pokud nemohu v jednání 
riskovat, pokud nemohu důvěřovat a být zklamáván? A je-li to vše jen „vnějším“ divadlem, pak proč 
ti, kteří „prohlédli“, takové divadlo hrají? Komu?
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Být s druhými má svůj hluboký smysl. Asi jsem se dobral k tomu, že tohle je pro mne 
nezdůvodnitelný axiom. Na tomhle prubířském kameni se mi argumentace mé přítelkyně 
čarodějnice, zastánců New age i argumentace Jungova ukazuje jako nedostatečná.
Snad právě v použití slova „mantinel“ je nejlépe vidět ten podvod. Stavíme se přitom jako strůjci 
hry, jako ti, kteří vědí, o co se hraje, jaká jsou pravidla a jak je vymezeno hřiště. Jistě je dobré být 
„vidoucí“, pokud však důsledkem toho je uzavření se v samotě „mantinelů“ (hvězd, ega, etc.), není to 
žádná výhra. 

Wolfgang Welsch: Naše postmoderní moderna, Zvon, 1994

Potkal jsem se ve vlaku se dvěma studentkami práva, slovo dalo slovo, neboť lidé jsou otevřeni pro 
blízkost. Jistě to mělo svoji záminku, ta však zde není důležitá - jedna se zeptala, zdali jsem věřící. Po 
vteřinovém odkladu jsem odpověděl: Ano, i když nevím, kam tvá otázka směřuje, na co se vlastně 
ptáš. Věřící je podle mne každý, kdo věří, že je možné a správné konat dobro a že je špatné konat zlo 
- a že se takové konání týká nejen jeho samého.
Naše postmoderní moderna je obdivuhodný projekt. Sto chutí mu zatleskat, pro toho, kdo však 
trochu zná terén, může být zarážející, jak je bagatelizováno to z postmoderny, co se k tomuto 
projektu nehodí. Ač jde o velmi sympatický postoj, právě na tom, kde se „chvástá“ samolibostí a na 
tom, kde se „bojí“, lze snadno ukázat kotvy do modernity:
Chvástá se proti trivialitám, které jsou zmatením a které postmodernu chápou jako libovolné 
mixování motivů. Ačkoliv právě z toho jde strach, neboť obecná neodpovědnost zakrytá libovolným 
právě vhodným „zastřešením“ v „nějakém jazyce“, mi připadá jako velká hrozba. Vychloubá se tím, 
že proti takovému pseudomyšlení lze vždy argumentovat - jako by postmodernita nezpochybňovala 
argumentaci jako takovou, jako by na argumentaci v postmoderní změti názorů ještě zbýval prostor.
Naopak Welsch se obává toho, že by argumenty mohly být vedeny před-moderně. Obává se toho, že 
systematika, kterou vypracovává, očistí značně nepřehledné pole modernity a tím umožní nikoliv 
to, aby se „pročistila“ postmoderna do požadované jasnosti a plurality, ale naopak, že tímto svým 
výkonem poskytne argumenty radikální kritice modernity a tedy i jistého typu plurality.
Když jsem v jednom pracovním textu musel alespoň rámcově definovat „občanskou společnost“,  
a tedy hledal průnik demokratických struktur správy a občanských a lidských postojů ve smyslu 
mnohotvárného zájmu a odpovědnosti, musel jsem vybruslit ze známé pasti: různorodost jistě může 
být pozitivem, ale sama o sobě nemůže být cílem, stejně tak jím nemůže být jednota, uniformita. 
Dalo by se říci, že jde o to zajistit co nejširší „kolekci“ různosti, která ještě zachová jednotu potřebnou 
pro to, aby svět a život v něm odkazoval k celku, ke společnému. Právě „společné“ je hodnotou 
kolekce. Jak však tématizovat kolekci, když každý z názorů má být jen jejím prvkem ?
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Bohuslav Blažek: Venkov, města, média, SLON, 1998

Čtu to vlastně jen z povinnosti, máloco z této knihy mě baví.
Dá se snadno konstatovat, že dnes už nikdo rozumný nepochybuje o tom, že determinismus je 
nesmysl. Ale co s tím? Jedna věc je obecné konstatování, druhá je praxe, která stále odkazuje na 
příčinnou souvislost a  především se na ni ptá.
Člověk může být svobodný, bez ohledu na hvězdné konstelace, na geny, na jakékoli systémy, bez 
ohledu na dějiny a sociální určenosti. Židovství a křesťanství prolomilo takovou určenost. To se 
snadno řekne. Horší však je, když něco vstoupí do našeho života, pak znovu přijde na řadu otázka po 
příčině: Proč se to stalo? A většina lidí se dívá do minulosti. Proč se to stalo zrovna mně a teď? Stejně 
tak je možné se dívat do budoucnosti, stejně tak je možné se dívat okolo sebe. Každou věc je možné 
vidět v souvislosti s minulým, stejně tak v souvislosti s tím, co má příjít, nebo v souvislosti s tím, co 
se děje zároveň někde jinde. Proč se musí takovéhle samozřejmosti stále znovuobjevovat, proč se 
nemohou stát „obecnou moudrostí“, oním „common sense“?
Proč musím oceňovat, že tenhle narcistní autor alespoň trochu rozehrává triviality?

Karel kníže ze Schwarzenbergu: Obrana svobod, Čs.spisovatel, 1991

Ve vojenském muzeu otevřeli výstavu středověkých mučících nástrojů a hned dali do televizních 
novin rozhovor s „náhodnou návštěvnicí“, která se podivovala nad tím, jak to musela být hrozná 
doba, ten středověk a kolik v ní muselo být násilí a hrůz: pobavilo mě, jak byla ráda, že žije v 
civilizované době. Koncentráky a gulagy, to se jí asi netýkalo, tuhle dobu prožili její rodiče možná ve 
stejném nadšení z civilizace,  Bosna a Kosovo se jí zřejmě také netýkají, protože je to daleko.
Souhlasím s tím, že nejhorší jsou vlastenečtí učitelé a jiná liberální sběř, na druhou stranu si moje 
žena koupí Pagnola „Jak voní tymián“ a všichni jsme atakování sentimentálním obrázkem světa, který 
se otevírá, aby se naplnily tužby: chceme na svět vzpomínat, a tak ho potřebujeme mít „minulým“, 
potřebujeme ho zničit?
Podobné věci se mi různě motaly hlavou, protože mě všechny ty liberální samozřejmosti lezly krkem,  
a do toho jsem četl „Jindřicha Středu“. Nejvíc do očí bijící nebyla obrana středověkých svobod, tahle 
argumentace je mi důvěrně známá, nebyl to ani prorocký výklad některých politických událostí. Říkal 
jsem si: jak je možné, že tento postoj je mi u Schwarzenberga blízký a přitom něco hodně podobného 
např. u Semína nemohu spolknout?
„Vždyť má ten Michal Semín v jednom ohledu pravdu“, napadá mě, ale neumí ji sdělit či lépe sdílet, 
protože Pravda by měla být sdílena, neumí ji říct tak, jak má být řečena teď a tady. 
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Má to pro mne jeden háček, je to nějak naruby:
V původní neurčitosti věcí je Církev strukturou, která homogenizuje, kněz je jen zástupcem, vše, co 
činí, je stejné, jako to, co činí jakýkoli jiný kněz na jakémkoli místě. Spiritualita, svátostiny, zvyky, 
prožívání - to vše může tvořit jeden celek křesťanství jen proto, že Církev jako taková univerzální 
rovina existuje.  V době, kdy se svět rozpadal v mnohotvárnosti sil, byla církev sloupem.  V okamžiku, 
kdy se Evropa teritoriálně  stabilizovala (v pozdním středověku) se začala církev štěpit. Ale svět 
zůstal neurčitý,  nevyzpytatelný.
Jenže dnes byla  pulzující neurčitost světa zahnána a zatlačena pod práh vnímání většiny lidí, 
všechno ovládly chytré učitelky, které v mezích svého rozumu ví, jak je to se světem. A to platí i o 
katolických učitelkách. To je taková násilná homogenizace, že se celá argumentace církvi jako sloupu 
a pilíři světa staví na hlavu: potřebujeme obhájit bohatost a mnohotvárnost světa, jak to činit skrze 
jednoznačné pravdy?

Sociologické pojmosloví, uspořádal M.Petrusek, SLON, 1994

Celkový dojem: levicové srágory popisované z větší části levicovými srágoráři. 
-----

Moje duše pluje s rybami a pulsuje s vlnami moře
plazí se s hady a hrabe nory s hlodavci
spočívá jako ovce ve stádu a jako vlk se plíží kolem
cválá jako kůň, valí se jako medvěd
s ptáky staví hnízda ve větvích
a což teprv andělé

Fiktivní dopis Kunovi
... Jeden ideál života má před sebou Východ. Je jím kontemplace vedoucí až k zapomenutí sebe,  jak 
by ne, v kraji pouští rozpálených sluncem, s pulsující přírodou pralesů, obrovitými horami. Podobné 
je to ještě ve staré hebrejské tradici, kde „ustat od práce“ je cílem, práce je nutným zlem pro ty, kteří 
se nemohou věnovat podstatnějším věcem.
Protikladem k tomu je protestantská práce: naplněný život má jen ten, kdo pracuje, právě ten 
žije úspěšným životem, a pracovat, znamená podílet se na práci druhých a na materiální směně v 
přísném rozvrhu, ve kterém svátkem je jen neděle (sobota).
Když se, milý Kuno, rozmýšlíš, jak je to s tvým  nevyrovnaným vztahem k práci, mohu ti kromě 
zmíněných extrémů nabídnout ještě dva modely.  Jeden je známý, je jím široká katolická náruč, 
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rozepjatá mezi „Ora et labora“:  - někteří víc „oří“, jiní více „laboří“, a když to sečteš, je dost místa na 
chválu Boží i na práci, kultivaci světa. Ideální model, zdá se, jen jeho realizace je nějak obtížná. Zde v 
Čechách se totiž setkáváme především s „antikatolickým“, středoevropským modelem vztahu k práci: 
modifikovaným „Ora et labora“ - to je známé Švejkovo „dělat všechno blbě“, a přitom zesměšnit, 
strhat cokoli, co přijde do cesty. Předstírat ochotu a dokazovat, že bude lepší, když mě ze všeho 
vynechají. 
Nevím po kolikáté už veřejně vyhlašuji, že Švejka nemám rád, je to ponižující čtení, příliš dlouhé 
na tolerovatelnou anekdotu. Chtěli bychom mít úspěch, užívat si neděli jako západní pracovití 
protestanté, ale pracovat a držet hubu je nám cizí. Všechno, na co se podíváme, si zasluhuje, abychom 
to strhali, ale jak potom vůbec spolupracovat, podílet se na nějaké práci? Jedině s úšklebkem, jedině 
tak, že to nevezmeme za své.
Ale vím, milý Kuno, že tohle se tě netýká, ty jsi ve své podstatě katolík, to se pozná, víš, co je to svátek, 
víš, co je to chvála. A nic si z toho nedělej, že právě jsi v období, kdy makáš, nic si z toho nedělej, že se 
cítíš být „špatným katolíkem“...  právě dnes je svátek, teď a tady.

Fustel de Coulanges: Antická obec, Sofis 1998

19.4.1999
Coulanges chápe dějiny jako dějiny duše, toho, jak nabírala tvar v událostech a zejména v tom, jak se 
formovaly instituce. 
Říká, že „je třeba zkoumat, v CO staří věřili, abychom pochopili jejich instituce“. A o kus dál je jako 
základ vzato tvrzení, že dějiny Řecka a Říma jsou svědectvím těsného vztahu mezi lidským myšlením 
a společenským stavem určitého národa. Když pak ještě napíše, že „člověk sám v dané epoše je 
produktem a úhrnem všech epoch předchozích“, mohl by se někdo leknout a knihu odložit. Naštěstí 
hned následuje další věta: „Když se ponoří do své duše, může tam znovu najít a rozlišit různé epochy 
podle toho, co v něm která z nich zanechala“.
Ještě dál jde začátek deváté kapitoly: „Historie nestuduje pouze věcná fakta a instituce. Pravým 
předmětem jejího zkoumání je lidská duše. Musí usilovat o poznání toho, v co duše věřily, co si 
myslely, co cítily v různých dobách lidského rodu...“ 

Je to zvláštní sociologie, která před 130 lety ukazuje na vztahy mezi sdílenou vírou a jejími formami, 
institucemi a „přirozeností práva a morálky“. Náboženství a jeho formy, především ty „árijské“, daly 
základ antickým institucím, ve vzniklém prostoru pak došlo k některým korekcím na základě „pocitu 
spravedlnosti“.
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Gilles Lipovetski: Doba prázdnoty (eseje o individualismu naší doby), SAD 1/97 a 2/97

Autoritativní demokracie zde znamená prostor shody o cíli, budoucnosti, naplnění smyslu, 
poslání společnosti. Vyžaduje pevné formy chování, příslušející dané „společenské vrstvě“, 
která takový ideál sdílí... Disciplinární společnost ale končí: na piedestalu je hodnota 
osobního naplnění, nevázaná na čas a kontinuitu společenské role. Proces personalizace 
je sám v sobě rozporný:  každého zajímá jen on sám, všichni píší a nikdo nečte, 
charakteristikou kultury je narcismus. Ten pak zamezuje schopnost distance mezi tím, co 
cítíme a co vyjadřujeme. Výsledkem je vyprázdnění...

Diagnóza  vždycky vypadá hrozivě, protože ukáže, shrne souvislosti, které si nechceme připustit. 
Diagnóza ale vždy je zjednodušením, které má jednoznačný účel: zvolit terapii, mobilizovat proti 
nepřijatelnému stavu nebo procesu. Sociologické pohledy a postřehy mají svůj smysl jen tehdy, 
pokud je chápeme instrumentálně, jako nástroj, který umožňuje orientaci - jen málo vypovídají o 
tom, jak věci „jsou“.
Člověk se může setkávat a setkává s lecčím, je otevřenou bytostí, nemůže se uzavřít. To, jak myslí a 
jak mluví, je velmi důležité, tak jsou zachyceny věci světa, ve kterých se může sdílet s ostatními: svoje 
setkání a to, co souvisí s jeho otevřeností, pak umí popsat, sdílet na rovině verbální, konstituující 
kulturu v širokém slova smyslu. Jazyk parceluje beztvarost světa, pohybu, neurčitosti, zároveň tím 
diktuje (doslova) to, co bude, co se stane, neboť je latentně magií. Vytrhává jednotlivé okrsky z 
neurčitosti světa a tím je vyvolává v život. Řeč má tedy podle mne dva okruhy významů - socializuje, 
vytváří pevné formy sdílení mezi lidmi (sdílet se dá i bez řeči, ale nic pak netrvá) a  je magií - tedy 
zasahováním do neurčitosti sil a mocností, které tvoří neurčité pozadí světa.

Tohle všechno je jen krátký exkurs, sloužící jen jako pozadí k položení otázky, rozvíjející předchozí 
diagnózu: Jak interpretovat současnou narcistní ne-komunikaci? Jak rozumět postupnému 
oslabování a snad i zrušení distance mezi osobním životem a sdílenou formou - sociálním 
postavením?

Bohuslav Blažek: Neurčitost mění polaritu, SAD 2/97

Blažek se pokouší ukázat něco o mýtu, ale protože se nechce pustit svého kopyta, nezbývá mu, než 
tančit kolem.  Tak se, ševče, svého kopyta drž a přiznej si, co pro tebe vždy musí zůstat za hranicemi. 
Buď chceš zůstat za každou cenu vědecký a přijatelný pro zasvěcenou intelektuální obec, pak si hlídej 
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svou profesionální řeč, odkazy na literaturu, své koncepty, tvař se, že tys ten, který nahlíží rozvrh 
věcí. Nebo se kopyta pusť, pak můžeš SVĚDČIT, protože to, o čem lze mluvit, když se pustíš, už není 
zabezpečená řeč vědy (nebo pseudovědy, to vyjde nastejno). Jestli chceš mluvit o tom, jaký svět byl a 
jaký je a jestli chceš vždycky rafinovaně vyklouznout z odpovědnosti a vždycky tak trochu stát mimo 
svět - pak klidně piš o tom, co jsou to „rezidua magického myšlení“: věřím, že víš dost o tom, co to 
znamená, když děti křičí „čarovala ryba, aby byla chyba“, věřím, že víš o tom, jak se házejí na kostce 
šestky, ale nevěřím ti, ševče, že bys byl ochoten z toho něco vyvodit.
Je to velký svod pro všechny, kdo ovládají slova - bez velkého rizika se promenovat na okraji věcí 
živých a přitom si nezadat, bezpečně slíznout potlesk za odlesky esoterické jistoty, které tu a tam 
prozradí, že autor je „in“. 
(Když to tak druhý den čtu, myslím, že jsem se na toho nešťastného Blažka zbytečně rozhorlil, možná 
to schytal za všechny, kteří jsou stokrát horší než on - ale tak už to na světě chodí, zasahovat do textu 
už nebudu.)

Co je pravda? 

K tomuhle tématu jsem se vrátil, protože mi stále vrtala hlavou ta nesrovnalost,  proč je mi Semínova 
pravda tak nesympatická a proč naopak dokážu niterně souhlasit s Jindřichem Středou, knížetem 
Schwarzenbergem. Proč jednou celkový dojem vlídné náruče a po druhé pocit tvrdých hran?
Jak je to s tím argumentem Janova „Já jsem cesta, pravda a život“?  Když jsem si tu větu našel, hned 
jsem se do toho zamotal, protože přesné znění je „já jsem ta cesta, pravda i život“, v jiném překladu „já 
jsem ta cesta i pravda i život“. A tak mi bylo jasné, že tohle nepůjde jen tak vytrhnout z kontextu. Jaká 
že je to cesta? A vztahuje se ono „ta“ (určující nějakou konkrétní cestu) také na souřadně spojenou 
pravdu a život? (Nějaká ta konkrétní pravda, nějaký ten konkrétní život?)

S „tím“ životem je to jednoduché. Těsně před tímto výrokem říká Petr,  „svůj život za tebe položím“.
A ta cesta - to je cesta, ve které Ježíš jde ke svému Otci („Jdu, abych vám připravil místo“) ale o 
pravdě v předchozím textu nic není - je tam o lásce a přikázání lásky, ale o pravdě nic. V celém textu 
je hodně o nedůvěře, o nevěření, neboť učedníci nerozumí, neznají Ježíše („Filipe, tak dlouho jsem s 
vámi a ty mne neznáš?“). 

Nejjednodušší je to, zdá se, s cestou. Ač to značně svádí k multikulturním výletům, není vůbec přímo 
možné odkázat se zde na Kerouaca nebo novodobé evropské buddhisty či taoisty a jejich cesty. Jde 
tu o cestu k Otci a je to jedině tato cesta, skrze Ježíše. Doslova v  negativním vymezení, které nedává 
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žádnou pochybnost. („Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“) Zůstává samozřejmě otázka, jak je to 
s cestami, kterými se nepřichází k Otci, ale to nechme pro tentokrát stranou.
Obtížnější je to s životem: podstatné není manifestovat odhodlání položit život, jak to činí Petr, 
obratem 3x zradí. Podstatné pro život je věřit: kdo věří ve mne, koná skutky. A nejtěžší je to s tou 
pravdou. Je zde jen jedna související zmínka o pravdě. („Milujete-li mne, budete zachovávat má 
přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce,... Ducha pravdy...“)

Jan A.Aertsen - Středověké reflexe pravdy, 
adequatio rei et intellectus
Pracovní překlad J. Doležalová, samizdat 1987

Samozřejmě jsem nezůstal jen u Jana a snažil jsem se oživit dávno čtený text o středověkém pojetí 
pravdy, který jsem považoval za klíčový: dává pohlédnout do ustrojení  scholastických úvah o 
tomto tématu a člověk si může odpočinout od věčných „názorů“ toho či onoho, od nekonečných 
partikularit. Konečně velké metafyzické téma metafyzicky pojednané. Udělám si svátek.

Pravda může být chápána především jako RECTITUDO, a to je mi asi nejbližší, to je před-středověký 
Anselm. Pravda je to, co je tak, jak to má být. Pravda je to, co je správné. Nejde přitom o formální 
správnost soudu. Jde o vnitřní soulad věcí s tím, jak být mají. 
Tady je pro mne hned na počátku velmi svůdná odbočka, protože se každé ráno obdobnou otázkou 
tážu: Jak mají věci být, zejména ty, které na mně přímo závisí, ale také ty, na které mohu myslet, u 
nichž si mohu přát nějakou jejich podobu, u kterého mohu vyslovit modlitbu „staň se“ (je-li to Tvá 
vůle). Soulad a vůle k souladu. To už je trochu širší téma.
Ale nechci se teď nechat unést vlastním chtěním, nesmím odbočit, chci-li sledovat půdorys tohoto 
vlastně v češtině nedostupného dílka.

Klíčovým vyjádřením o pravdě je podle autora ADEQUATIO REI ET INTELLECTUS.
Tomáš polemizuje s Augustinem, pro kterého je pravda především pravda bytí. Pravda  je také pravda 
poznání. A je poznání ve fundamentální opozici k bytí ?  
Nechce se mi sledovat aristotelskou argumentaci, která vede  od bytí ke kategoriím a 
transcendentáliím, to je možné najít v každé příručce o tomismu. Nejde o „lidský způsob zobrazování 
si věcí“ a shodu takového „obrazu“ se skutečností. Není to tak jednoduché, jak se to maluje v 
Anzenbacherovi, kde se mezi pozorovatele a věc dostává nějaký třetí bod v prostoru referenčního 
vztahu. Jde zase o milou metafyziku: transcendentálie je vyjádřením smyslu bytí, v tom je propojeno 
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bytí s poznáním. To, co pravdivé přidává k bytí, to, co činí pravdivé plnohodnotnou transcendentálií 
- je vztah. Pokračování zítra.

Max Weber: Metodologie, sociologie a politika

Ještě jsem ani nezačal číst a musím formulovat svoje kritické stanovisko, odstup od věci. Připadá 
mi, že sociologie tak, jak se s ní člověk setkává, je v něčem nesmyslná a zvrácená, a tak jen lovím po 
okrajích (viz Anthony Giddens: Důsledky modernity, SLON 1998)
a nebo se zhluboka rozčiluji (viz Soc. pojmosloví, uspořádal M.Petrusek, SLON, 1994). Upřímně 
musím přiznat, že o sociologii nemám valné mínění, i když každý chápe, že některé věci je nutné 
pojednat nějak „komplexně“, že je třeba zabývat se některými lidskými věcmi „vcelku“.

Obecně vzato, není nezajímavé vědět, kdy se lidé chovají jako stádo, může z toho vyplynout nějaké 
poučení, takovéhle motivy bych ale sám rozhodně nevyhledával. To, co mě zajímá, jsou instituce, 
to, jak se lidé chovají v pevných, ustavených formách, zajímá mě, jak se instituce naplňují životem 
a přetvářejí, jak brzdí a nebo naopak zrychlují běh věcí, jak působí. Instituce je podle mne lidmi 
ustavená forma, která je jako taková přijímána, jde o  zvykově zformovanou nebo kodifikovanou 
podobu „kusu lidského světa“, který je v dané kultuře chápán jako jeden pevný celek, bývá brán jako 
danost, je s ním počítáno. 
Podle Coulange jsou dějiny dějinami duše (viz  Fustel de Coulanges: Antická obec, Sofis 1998) 
podle mne spíše dějinami institucí. Protože já dovedu mluvit vždy jen o jedné duši, nedovedu být 
sociologem duší. Skupinu lidí lze popsat, ukázat v románu nebo dramatu, skupinu rozhodně nechápu 
jako náhodný vzorek. Coulanges ukazuje, jak se právní, kulturní a politické formy v helénském 
prostředí odvozovaly od atributů árijského náboženství rodového ohně (ohniště) a hrobu (pole). 
To je zajímavé právě jako dějiny institucí a právě zde je možné se ptát, co je instituce, jako forma 
člověkem ustavená, a co instituce není, protože jde o formu předanou, resp. převzatou: např. rodina v 
tomto smyslu instituce není, protože nebyla „lidsky“ ustavena, tzn. nevznikla jako instituce v nějakém 
kulturním procesu. Doplním-li to, co o institucích říká Coulanges podobným pohledem na Starý 
zákon, pak je zřejmé, že stejně tak není v mém smyslu institucí požehnání, smlouva, ale ani vyvolený 
lid a jeho zaslíbení. 

Vrstvy toho, co lze popsat jako předané, pak jsou doplňovány, život a dějiny, kultura a politika si 
vynucují formalizaci některých postupů a pravidel - a teď se konečně dostávám k jadérku - tady 
mě zajímá průnik historie, politiky, ekonomie, sociologie, filosofie - tady mě zajímá, jak se to 
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odehrává, jak se někdy instituce takříkajíc „naladí“ na stejnou vlnu jako život a kultura, a pak se 
„dějí věci“, neboť život se strukturuje a zmnohonásobují se síly člověka .... a nebo naopak. Toho jsme 
svědky častěji. A taky je bezvadné vidět některé procesy institucionalizace ve svém okolí, v tom, co 
prožíváme, pokoušet se vyznat v tom, jaké síly jsou takto uvolňovány a naopak, jaké spoutávány,  
prostě je to docela zajímavé dobrodružství ducha.Dějiny jistě mají něco společného s duchem, v tom 
má Coulanges  velmi dobrý postřeh, ale jak a co,  jak tuhle věc formulovat ? Nevím.

Dominum et vivificantem
O duchu svatém v životě církve a světa - encyklika Jana Pavla II., Zvon ,1997

„.. je to vybídnutí, abychom  žili podle pravdy... a současně je to vyznání víry v Ducha pravdy jako 
dárce života.“ V textu jsou rozlišeny tři  „pavlovské“ vrstvy:
ontologická - tělo a duch, etická - mravní dobro a zlo, a  pneumatologická - působení Ducha svatého 
v řádu milosti.
To byl jen odskok, chci se vrátit k Janovi A.Aertsenovi - Středověké reflexe pravdy.  Pochopitelně 
nepokračuji „zítra“, čas se převalil,  a tak je to pokračování jen „volné“. Na jedné straně je chtění a 
obecně sesumírovaný záměr, na druhé straně telefon, který člověka zvedne ze židle a vtáhne do víru 
„jiných starostí“, ale také volání k večeři.

Pravda

Věci (to, co má stabilní modus bytí) se mohou lišit od jiných (aliquid), ukazuje se pak vzdálenost 
bytí od toho, co ono samo není. Jen lidská duše se může setkávat (convenientie), být v souladu s tím, 
co je „upevněno“ v „res“, ve věci. Nejsme tu už u neskrytosti, u „alétheia“?  Spíše než o metafyzický 
hylemorfismus jde o otevřenost lidské mysli k tomu, co ustavuje, upevňuje jako „res“ v neskrytosti.
Důležité je, jak chápeme ono „res“ v „adaequatio rei et intellectus“. Je to otevřené, věc v tomhle vztahu 
je velmi labilním partnerem.

Dál je to ještě zajímavější:
Bytí není uzavřené vůči poznání, otevírá se, nechává se vyslovovat ve věcech světa.
Lidská mysl naproti tomu je otevřená, může být v souladu s věcmi, snad právě tak, že tento soulad a 
vyslovování je právě upevňováním věcí. Lidé touží po poznání, Augustinův výrok „pravdivé je to, co 
je“ ukazuje, že pravdivé je založeno v bytí, to je jen dílčí pohled. Aequatio naopak ukazuje na pohyb, 
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jde o poměřování, které vede k cíli. Ad-aequatio je takový moment, kdy měřič říká „teď“ nebo „dost“. 
Ve vyslovení jde o roz-poznání. Rozpoznání správné míry nebo stavu „naladěnosti“, souladu. Nejde 
tedy o nějaký psychologický proces, jde o „vnitřní slovo“ a o vyslovení vnějšího slova. Pravda „je“ ve 
vyslovení, v tom, jak je formulováno, jak aktuálně odhaluje nezakrytost věcí...
Ale nedostali jsme se nějak daleko? Platí ještě stále Janovo „Já jsem ta cesta, pravda a život?“ V 
jiném ohledu jsme řekli, že pravda je identita v původu, ve stvořenosti. Ale jak to jde dohromady s 
aktualitou, s naladěností, souladem?  Jak je to s bytím po pádu, a jak je to s pravdou po pádu a navíc 
po babylonském zmatení jazyků? Neboť tvorstvo bylo porušeno a  jak se pak vyrovnat s tím, co je 
„res“, a navíc řeč byla porušena a nerozumíme jeden druhému: Bůh je pravda, ale co to znamená? Na 
počátku bylo slovo,  ale jak to vztáhnout k naší řeči a schopnosti vyslovovat, schopnosti říkat pravdu? 
Nakonec vše zůstává viset na tom, jak rozumět „vnitřnímu slovu“, toho by se každý rád chytil, protože 
pokud se nám povede něco o něm říci, něco komunikativního, pak máme alespoň jeden pevný bod a 
můžeme hýbat zeměkoulí.
Pravda je ve vyslovení, ale jen v takovém, které je pokusem upevnit to, co je vnitřním slovem. 
Upevnit do podoby souladu i přes veškerou porušenost a zmatení jazyků. Upevnit do společného 
porušeného a blábolivého světa - pokoušíme se artikulovat i s tím rizikem, že možná selháváme a že 
jen zvětšujeme ten nekomunikativní balast slov prázdných. Kdoví, možná ti obecní blázni, ti to umějí 
nejlépe, zřít na vnitřní slovo, přitom vyslovit pravdu, pravdu, kdovíkolikrát upadlou a přeci čistou.

Milý Ž.,(dopis)
píšeš, abych se na tebe příliš nespoléhal, že máš teď starostí nad hlavu, ale co to je „spoléhat se“? 
Samozřejmě, že se na tebe spoléhám, pokud spoléhání se je důvěra a otevřenost. Nespoléhám se na 
to, co brání nějaký dosažený stav, na to, co bylo, na to pevné. Znám příliš mnoho lidí, kteří místo aby 
se setkávali (a tedy byli otevřeni k budoucímu), tak se jen míjejí, jsou beznadějně „vedle sebe“  jak 
vypočítávají starosti o věci, kterými se obklopili, a pak snad ještě alespoň poplkávali u piva o dávných 
heroických dobách, kdy „žili“. Těším se na spoustu věcí, ale ze všeho nejvíc na ty, které jsou otevřené,  
a ze všeho nejvíc mě mrzí, že člověk může mít jen omezený okruh známých, protože neustále 
potkávám lidi, se kterými bych docela rád prožíval něco společného, ale už je to nad můj limit, už se 
to prostě do mého života nevejde a já tedy v pravou chvíli mlčím a dívám se jinam, a je to podvod a 
je to míjení, ale úplně jiné.
Kdysi dávno mi Zemanka napsala, že každý vztah se musí kypřit, mockrát jsem to citoval. Rozumím 
tomu kypření jako otevírání se pro to, co vyklíčí bez plánů a rozmyslu.
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Immanuel Wallerstein a kol.: Kam směřují sociální vědy, SLON

Weber kdysi charakterizoval cestu moderního myšlení jako „odkouzlení světa“.
Koncept odkouzlení světa představoval hledání objektivního vědění nezatíženého zjevenou a/
nebo přijatou moudrostí. Bylo a je pryč. Teď je navrhováno, aby sociologové nějak „kontrolovaně“ 
„zakouzlili svět“, měly by tak být zbořeny hranice mezi... člověkem a přírodou(!) Autoři si uvědomují, 
že každá konceptualizace stojí na jistých filosofických předpokladech, dokonce si to formulují na 
stejné stránce. Jaké jsou tedy filosofické předpoklady takovéhoto „zakouzlení“?
Sociologie už konečně narazila  na to, že nemůže být nomotetická (nemůže diktovat zákony lidské 
společnosti), a tak hledá  řešení (a zároveň finanční zdroje pro sebe) ve světové interakci vědců nad 
„žitým světem“, ve kterém čas a prostor jsou proměnné veličiny. Autor konstatuje, že budoucnost 
je nejistá a podmínky jsou ireverzibilní (nevratné). Ve světě vědy nečekaná novinka.  Zákony se 
prostě nedají formulovat, protože nic nejde vrátit a ověřit, nejde o nic jiného než o možnosti.  Už i 
přírodní vědy doufají, že se podaří skloubit ideu zákonů přírody s ideou událostí, novosti a kreativity. 
Komplexní systémy se chovají jako sebeorganizující, a proto již příroda nemůže být považována za 
pasivní. Moc se na takový „zakouzlený“ svět netěším.

Je to takový „egyptský model“, kdy vláda je v rukou kněží, mágů, skupiny ovládající skrze magii 
pohyb věcí světa, a evokuje mi to josefovské a mojžíšovské  motivy, kdy nějaké jednání bylo Egypťany 
akceptováno jen tehdy, kvalifikovalo-li se jako ovládající jednání. Jaké to ale bylo ovládání? Nebyl to 
přeci Mojžíš, který způsoboval egyptské rány, v tom se výrazně lišil od mágů, kteří na rozdíl od něj 
manifestovali „svoji“ schopnost. Mojžíš dělal to, co měl dělat, naslouchal, poslouchal. A chtě nechtě v 
pravý čas říkal to, co měl říci. Nesnažil se najít modus vivendi s ne-pasivní přírodou.
Naši sociální vědci a praktici se o modus takový vivendi s ne-pasivní přírodou snaží. Znamená to 
především, že problematika pravdy a správnosti jednání se u nich stále přesunuje z oboru lidského 
svědomí do laboratoří a výzkumných pracovišť těch, kteří s takto ne-pasivní přírodou dovedou 
komunikovat, česky řečeno „umí s ní mluvit“. O tom, co se má dělat,  pak jako dosud mají rozhodovat 
oni, resp. oni nabízejí vládcům i ovládaným své výklady světa, opřené o manifestace svých 
schopností. Můžeme se radovat, že to není „sociální darwinismus“, něco prostoru zde je. Ale ještě 
to není nic veselého, kouká z toho takový nazelenalý evoluční socialismus, stříhnutý Asií a gender 
diktaturou.

(Napadá mě odkaz na Whiteheada - systém idejí, jejichž pomocí může být interpretován každý prvek 
naší zkušenosti) Je tím míněno správně interpretován, a objektivně správně, tedy zřejmě někým, 
kdo to umí, někým, kdo k tomu má příslušné sociologické znalosti. Autor reflektuje tento problém 
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a ptá se, jak „ nevytvářet propast mezi těmi, kteří vědí a těmi, kteří nevědí“(!) Alespoň nějaká zpětná 
vazba.Wallerstein píše o tom, že je třeba odmítnout descartovské rozlišení mezi člověkem a přírodou. 
Míní tím odmítnout rozlišení mezi člověkem a přírodou vůbec. V evropské tradici je ale mnohem 
starší a hlubší rozlišení mezi člověkem a ostatním stvořením.

Bohuslav Blažek: Neurčitost mění polaritu, SAD 3,4/97

(pokračování)
Proto nás  vzrušují životopisy tvůrců, rebelů, outsiderů a podivínů. Zobecnění, které lze 
z těchto podnětů  vyvodit, však nikdy nemůže nabýt podoby algorytmu - a pokud se tak 
stane, je to tragické nepochopení. Tvořivosti se nedá vyučovat, tvořivostí lze leda někoho 
nakazit. Smyslem tvořivosti totiž je postavit se konečně na vlastní nohy, odvážit se čelit nikoli 
typické situaci typickými postupy, ale konfrontovat se se zcela nepřeveditelnou dějinnou 
situací, v níž jsem právě teď a právě tady já - nebo v níž se ocitá má rodina, má obec, můj 
národ. Požadavek jedinečného řešení totiž v žádném případě neznamená individualizaci, ale 
vynořování skutečných subjektivit od individuálních po sociální.

Nechme stranou tu věc s vyučováním, protože vztah učitel - žák je jistě trochu jiné téma a jiné kafe. 
V obecné podobě a tak, jak se dnes chápe výuka, by se s tím snad dalo souhlasit. Podstatnější se mi 
jeví konec citace, kde se tématem stává „zosobnění“, postavení se na vlastní nohy:

Požadavek jedinečného řešení totiž v žádném případě neznamená individualizaci, ale 
vynořování skutečných subjektivit od individuálních po sociální. 

Co je tím míněno? Mezi utvářením osobnosti, jak říká Blažek, mezi „vynořování skutečných 
subjektivit“ a procesem individualizace je rozdíl, snad dokonce protiklad. Dovedeme ho popsat? 

V SADu vyšla ve stejné době ještě jedna esej - esej o individualismu naší doby, Viz Gilles Lipovetski: 
Doba prázdnoty, SAD 1/97 a 2/97.
Tam můžeme nalézt toto:

Dnes se často mluví o tom, že jsme svědky konce „disciplinární společnosti“, na piedestalu 
je hodnota osobního naplnění, nevázaná na čas a kontinuitu společenské role. Mluví se o 
procesech personalizace, individualistické revoluci, charakteristikou kultury je narcismus. 
Ten pak omezuje schopnosti distance mezi tím, co cítíme a co vyjadřujeme. Výsledkem je 
ztráta sociálních rolí a zároveň vnitřní vyprázdnění. 
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Jde jen o to ukázat, kdy a proč jedinečné řešení jedinečné situace vyjde jako úplně něco jiného, než 
anonymní individualismus - když nejde o systémové a tvrdé řešení? To snad vyplývá v kontextu 
Blažkova článku, nedovedu si ale pod tím nic představit.
Nedostatečnost protikladu měkké-tvrdé, neurčité-určité zde je zřejmá. Blažek formuluje dobrý příklad, 
ale jeho uvedení je nedostatečné a jeho další využití  zcela nedostatečné. Prostě se jen naznačilo 
mnohem víc, než mohl kdokoli čekat.
Ale přesně v tom je Blažek mistr, to je jeho role. Pak se zase stáhne, neboť prý budoucnost je jen o 
tom, shodnout se na nějaké společné trajektorii. Kdyby Blažek dotáhl svůj příklad do konce, musel 
by například říci: člověk má jistý potenciál k tomu, aby byl tvůrčí. Potřebuje přitom strukturovanou 
společnost, musí být komunikativní, tedy do jisté míry musí být schopen určitosti, nesmí však určitosti 
podlehnout, otročit. Nesmí se na ni spoléhat, nesmí „umřít“. Samá silná a jednoznačná konstatování o 
člověku, jde tu o ohledávání předpokladů k tomu, aby se naplnily potenciály, možnosti člověka, ale i 
sociálních subjektivit, jako je obec, národ apod.
Současné trendy v individualismu naopak nevedou k tomu, říkat něco určitého, ponechávají ale člověku 
jistoty průměru a ne-osobnosti, snadno dostupné a tedy účinné ve zmrtvování, v ne-aktuálnosti. 
Individualismus v této podobě je odosobňující, tedy pokud osoba je průsečíkem vztahů, aktuality 
jednání a odpovědnosti za jednání. Blažek své příklady a brejky nedotahuje do konce a myslím, že 
záměrně. O kus dál k tomu nalézám další příklad:

Kantovský obrat od toho, co vnímáme a myslíme, k předpokladům vnímání a myšlení 
se tím stal z elitní spekulace široce dostupným intelektuálním nástrojem. (dobře, tomu 
rozumím) Lidem se tak dostalo inspirativního postupu pro veřejnou kritiku,  nemuseli se už 
smrtonosně obviňovat, že buď jeden nebo druhý účastník sporu musí lhát...

Kant aby se v hrobě obracel. Kdyby tuhle svou argumentaci Blažek rozvedl, musel by ukázat, že 
podstatné je ptát se na předpoklady vnímání a myšlení,  ale nikoli tak, že se prostě s kýmkoli dohodnu 
na nejmenším společném jmenovateli a postupně tak rozředím „polyparadigmatickou strukturu“ až 
do nicotnosti, do výše zmíněného narcistního a zcela izolovaného individualismu. Jestli se Kant něco 
pokusil ukázat, pak právě to, že rozum je velmi složitý a vnitřně členěný nástroj, že však je možné 
vykázat některé obecně platné podmínky a náležitosti myšlení v tom či onom oboru, o kterých se dál 
prostě dohadovat nejde. Je třeba vymezit podmínky pro to, abychom se vůbec mohli setkat. Hra je 
velmi dobrý nástroj, je však zároveň třeba vědět, kdy je nezbytné se velmi pečlivě držet v řádu věcí 
pevných a tvrdých. Blažek by měl připustit, že takové věci a postupy jsou také potřeba.
Sláva Blažkovi za to, že pro své čtenáře formuloval rozpor mezi individualismem a  „vynořováním 
se subjektivit“. Co však říci na to, že z něj nic nevytěží, ba naopak, že ho vzápětí utopí v dobově 
vyžadovaných blábolech o participativní demokracii, aby nakonec zasmečoval sám na sebe, varovně 
vztyčil prst, že „zahrávat si s neurčitostí je smrtelně nebezpečné pro lidstvo jako celek“?
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J. Š.: Program CPSI a problematika podpory neziskových organizací u nás
pracovní materiál programu 1999

Přečíst si něco po sobě, to také někdy není k zahození, zvlášť čte-li to člověk s odstupem času. Mohlo 
by se to celé jmenovat „Různost a nerovnost“. 

 (Brno, poznámky v parku)
Dokouřil jsem doutník, ještě 1x potáhnu.
Díval jsem se po lidech, kteří se tu vystřídali, slunce už zapadlo a vánek začíná být chladivý - nedá se 
říci, že by tu byli lidé na první pohled „krásní“, nějak vnitřně vyrovnaní, naplnění. Naopak,  zaletí-li 
ke mně útržky rozhovorů, jako by se předváděly, jako by tu promenovaly povrchové fráze, prázdné 
formy tohoto světa. Nikdo z těch lidí nebyl nějak vyjímečný nebo mně vyjímečně blízký. To podstatné 
je celková naladěnost, neviděl jsem nikoho, kdo by sem nepatřil, neviděl jsem nikoho, kdo by tu 
spěchal, nikoho, kdo by sem vnesl tolik agresivity, aby pohnula s vlídnou hladinou pomalého toku 
podvečera. Přesto, že si sem se svými slovy vnášejí všichni špínu a hluk okolních ulic, je jejich pohyb 
zde, jejich tělesné pobývání, nějak vytrženo, ozvláštněno, zasazeno do jiných souvislostí.  Dívka, která 
si čte naproti, několik párů milenců různé míry něhy a přímočarosti, kluci s matematickými příklady: 
My všichni tady čerpáme ze zvláštní konstelace místa a času.

Friedrich Weinreb: Symbolika biblického jazyka, Herrmann&synové, 1995

Tahle kniha na mě vylezla sama, byla to taková korekce mého chybného rozhodnutí: kdysi jsem ji 
otevřel a odložil, protože mi připadala jako příliš úzká v záběru a  hebrejštinou se nehodlám zabývat. 
Některé strany tak mohou působit a sám autor text jistě směřoval k těm, kteří hebrejštinu studují.
Když jsem na jednom jednání čekal, až můj partner vyřídí důležitý telefon, prohlížel jsem si artefakty 
na odkládacím  stolku a kromě kolibříka s Exupérym tu už byla jen jedna kniha:Weinreb.

Jakmile je totiž člověk jako Boží dítě „položen na vodu“, do tévy, do schránky, plovoucí po 
vodě času, nalezne jej „Batja“; neboť Batja je tu stále, aby zabránila ztratit se v proudu času 
tomu, co je vloženo ve slovo...

Promluvila na mne zcela rozhodně. Jednak jsem si začal vypisovat části, které se týkají postavení ženy 
a muže, abych to mohl využít jako vtipný příspěvek na nejbližší konferenci o gender tématice, jednak 
něco o mně blízkém tématu: obrazech:

Všechno, co se děje v čase a  prostoru, je poselství. To můžeme nahlédnout i bez hebrejského 
jazyka, ale jen v tomto jazyce je to viditelné v písmu...
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Řeč jako zapsaná konstelace písmen a čísel - obsahů a kvantitativních výpovědí  „o sobě“.  Zapsaná 
řeč jako něco, co není obrazem. Je v něčem stejná, jako tělo, je poselstvím. Upadlé řeči pak hrozí, že se 
stane „jen“ čímsi nekvantitativním, nepropojeným, nepřímým, vlastně tedy alespoň zčásti prázdným, 
nahraditelným. Z toho, co Weinreb říká, vyplývá, že upadlá řeč se stává (zakázaným) ČINĚNÍM 
OBRAZŮ. Hebrejština užívá přímá jména, v jejich elementech je přítomno spojení viditelných věcí s 
jejich podstatou či povahou...
To mě dost málo zajímá vzhledem k mně nedosažitelné hebrejštině, ale hodně vzhledem k židovské 
a hlavně starozákonní tradici. A také vzhledem k Evropě.  Samozřejmě jsem si začal poznamenávat 
i motivy, které se týkají ustavení, domu, střechy (a neuzavřené střechy), tedy vše, co nějak souvisí 
s institucemi. A pak ještě pár poznámek k pravolevosti hebrejštiny a levopravosti písma Řeků... a  
velmi rychle se tento titul octl na seznamu knih, které chci mít doma. 

Sleduje-li člověk numericky „naplněnou“ hebrejskou abecedu, vnucuje se srovnání s protilehlou 
řeckou geometrií, náhledem, vhledem, postaveným na světle, obrazo-tvornosti. Ta umožňuje Řekům 
nejen vytvoření čistých abstraktních forem, ale také praktické kroky, např. zmapování a zachycení 
nepřehledné morfologie světa v mapách, vytvoření institucí atd. A pokud se Pythagoras zabývá 
harmonií a číslem, do jaké míry jde už o něco jiného, syntetického?

Tomáš Škrdlant: Demokracie přírody, Originální videojournal, 1996

Milý M., (dopis)
děkuji Ti za knihu, přečetl jsem ji způli hned ve vlaku na zpáteční cestě a využívám klidného večera 
k několika poznámkám. Kniha má podtitul „ekologická hra systémových podobností“,  právě v této 
poloze lze většinu použitých postupů hájit, resp. korektně použít. Autor se hodně zabývá systémem 
a je skvělé, že dokáže odhodit spoustu balastu, spoustu zdánlivě samozřejmých myšlenek, které nás 
dost dusí a spoutávají. Ale...
Základní  polemickou věc bych formuloval asi takhle: jedna z klíčových věcí je téma paměti věcí, 
rozmyté hranice mezi živým a neživým atd. Když autor popisuje, jak vzniká „paměť“ potůčku  a údolí, 
je to ještě docela spolknutelné, ale jakmile se dostane do lidského světa, je na první pohled znát, že zde 
chybí jeden rozměr: smysl věcí je dán nejen tím, že paměť věcí vzniká, ale zejména tím, že vzniká pro 
někoho, kdo se ptá na smysl, kdo se ptá na budoucnost, někoho, kdo se rozhoduje. Někdy jako by paměť 
vznikala podle jakéhosi plánu, budoucnost je obsažena v minulém a přítomném. Ve společnosti nejde 
jen o to, jak má být spravována a jak ovládána. Zásadní chybou postprotestantské úvahy o „trhu“ je to, 
že pro většinu lidí vůbec není samozřejmé „plus“ pracovat a vydělávat si tak na svůj denní chléb. 
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Ve světě vždycky bylo a je pro většinu lidí náplní života něco jiného, ještě ve Starém zákoně je cílem 
hladového, aby mohl ustat od práce. Pro stovky milionů muslimů nemá  neviditelná ruka trhu žádný 
valný smysl, pokud není přímo rukou ďáblovou. Zkrátka důležité je dělat to, co je dobré nebo to, co 
se dělat má.  Nedělat nic zbytečně. A to lidem říká jejich kultura a kulty, jejich náboženství. Když 
autor používá příklady o pastevcích, kteří začínají hromadit majetek, a proto potřebují společnou 
správu, je to dost zjevně vadné, triviální a hlavně se to míjí základním pochopením toho, co je správa. 
Tady bych ti doporučil třeba právě Vodrážku a jeho studii o nomádství, nebo knihu Antická obec od 
Custela de Coulanges, pokud ti moje stanovisko bude příliš silné.
Zabýváme-li se správou, pak není možné od počátku pominout, že vždy tam, kde se ustavuje jakákoli 
správa, jakýkoli náčelník apod., pak se vyděluje od jiné a v původu mnohem silnější role - kněze, 
šamana či kouzelníka. Šamana či kouzelníka potřebují všichni dávno dřív než „správce“ majetku a 
veřejného prostoru, protože především je třeba se starat o to mít kontakt se „silami světa“, s tím, co 
vystupuje z pozadí, s mrtvými,  se vzdálenými, s tím, co není v moci člověka a samo se prezentuje 
mocí. Autorovi tahle rovina chybí, proto není náhodné, že se nakonec v lecčems shoduje s Marxem a 
Adamem Smithem, a není náhodné, že se zde tolik mluví o „neviditelných rukou“ - trhu, ale i jiných 
„procesů světa“. Míní se tím ovšem procesy jaksi „o sobě“.

Svět je „nějak utkán“ a člověk nežije v mrtvém světě izolovaných věcí a nehnutelných kauzalit, člověk 
nežije v procesech. Jsem přesvědčen, že smysl nevzniká teprve v aktualitě, per partes: do smyslu 
jako bychom byli ponořeni.  O svobodě a odpovědnosti lze mluvit  jedině tehdy, pokud má smysl 
budoucnost - tedy i budoucnost potůčku, nejen jeho paměť. Život člověka má smysl, i když se žádná 
paměť pro něj vytvořit nestačí,  do života člověka promlouvá mnohem víc, než to, co vzniklo pamětí 
atd. Zkrátka jsem přesvědčen, že s evolucí v tomto podání se nedá vystačit, ani když se sebelépe 
vyšperkuje. 

Autor vystihl PRAXI demokratické správy, která je charakteristická pro právě existující stav v 
západních zemích - včetně řady rozporů, které skrývá a které dokonce předpokládá. Daleko méně 
již se trefuje do obecnějších, globálních nebo spíše obecně lidských problémů. Vlastně mě nejvíc 
provokuje právě tím, že svoji schopnost nesměruje k tomu, aby svoje postřehy dotáhl do nějakého 
vnitřně jednotného tvaru. Nejde mi o nějakou vnější formu, ale o vnitřní ustrojenost: je to taková 
divná doba, že se intelektuálně vybavení jednotlivci skrývají, halí do her a polovičatostí, snad ve 
strachu, aby se příliš nevzdálili čtenářům, na kterých jsou závislí, aby nepobuřovali.
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Olivier Sacks: Antropoložka na Marsu, Mladá fronta, 1997

Kdo by občas neodolal, podívat se co čte jeho blízký, v tomhle případě moje žena. A navíc jde o 
překlad paní Č., což je naše známá. V něčem velmi dobře použitelné jako příklad, něco podobného 
bych normálně nečetl.

Píše se v zde např.:
V šedesátých letech se ukázalo, že v primární zrakové oblasti opičího mozku (V1) jsou 
buňky, které odpovídají specificky na vlnovou délku, ale nereagují na světlo. Začátkem 
šedesátých let prokázal Zeki rovněž, že v oblasti V4 jsou jiné buňky, které reagují na barvu, 
nikoli na vlnovou délku. (Tyto buňky v oblasti V4 však dostávají podněty od buněk V1, a to 
skrze střední oblast V2.) Každá V4 buňka tak dostává informace z velké části zorného pole. 
Dva stupně, které předpokládá Landova teorie, jsou tedy, zdá se, potvrzeny anatomicky i 
fyziologicky: světlo každé vlnové délky zaznamenávají buňky V1, na vlnovou délku citlivé, 
ale srovnání či korelace, jíž se vytváří barva, probíhá v buňkách V4, které barvy zřídí...

a o malý kus dál:
...barevné vidění je v reálném světě součástí, kusem naší celkové zkušenosti. Barva je 
nedílnou součástí našich životů, patří do světa. Je součástí nás samotných.

Abychom to lépe pochopili, ještě se vraťme:
Pro Newtona, pro klasickou teorii, byly barvy něčím lokálním, absolutním, něčím, co je 
dáno vlnovou délkou světla, odraženého od jednoho každého bodu. Land ale prokázal, že 
danost barvy není ani lokální, ani absolutní, ale závisí na vnímání celé scény zároveň a na 
srovnávání vlnového složení světla, odráženého od jednoho bodu se světlem, odraženým od 
okolí tohoto bodu... předpokládal, že ve skutečnosti probíhá dvojí srovnání, první se týká 
odrazivosti povrchů na scéně v určité skupině vlnových délek nebo ve vlnovém pásmu(...); 
druhé je srovnání tří oddělených záznamů tří vlnových délek (zhruba červená, zelená, 
modrá). Toto druhé srovnání dává vzniknout barvám.

Autor vezme jako základ třeba konstatování, že barvoslepý se raděj dívá na černobílou televizi - na 
barevné totiž nerozpozná skoro nic. Součet barev není kupodivu příslušný stupeň šedi. Autor pak 
prozradí pár zajímavostí např. o Goethově teorii barev, která vychází z pozorování toho, že předměty 
„mají svoje barvy“ a tyto barvy jsou stálé i když  intenzita  a vlnové délka světla kolísá, dozvíme se 
o tom, jak byla využívána iluzivní barevná fotografie atd. Jsme přitom chlácholeni, že vše je jasné a 
vědecké, jen trochu dál, než to mohl pochopit Newton. Newton, to je prehistorie novověku, ale my už 
jsme jinde, už o světě leccos víme ! 
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A tak mi napadá postavit vedle toho kus z Weinreba:

V předcházejícím výkladu jsme podrobně hovořili o zdánlivě tak všedních věcech, jako o 
střeše, o vědě, o vědru atd., protože už o nich obvykle vůbec nepřemýšlíme, oddělujíce věci 
od jejich zdroje, od jejich podstaty. Ani kdybychom o nich přemýšlet chtěli, nevěděli bychom, 
jak se do toho pustit; cesta je zasypána. V této souvislosti jsme mluvili též o pojmu (...) „dar 
zjevení“. Tento dar můžeme a máme přijmout,  abychom poznali spojitosti. (...) Tradice 
vypráví, že Ezau hledá smysl života ve „službě zevnosti“ (...), všemožně probádává svět. Vždy 
znovu si myslí, že nalezl řešení otázky po smyslu věcí. Žene se za ním jako lovec za zvěří. 
(...) Leč svět Ezauovi utíká pod rukama. Tak je tomu pořád dokola. Vypráví se, že Jákob, jiná 
síla v nás, je mezitím ve stanu (...) a učí se od Šéma a Ébera. Šém je praotec, Noemův syn; 
Šém znamená (...) prostě „jméno“. Jméno je spojení viditelných věcí s podstatou. Znát jméno 
znamená znát formuli, která platí zde i onde. Éber, druhý učitel - jeho jméno je odvozeno 
z pojmu druhé strany, druhého břehu (srov. Ibrí, Hebrej) - je člověk, který, byť žije v tomto 
světě, vlastně žije ve světě jiném. Jákob se od těchto dvou učitelů učí něčemu, čemu se Ezau 
venku na lovu nenaučí. A nyní nám tradice vypráví: Jakmile Jákob porozumí vyučovanému, 
položí se venku na poli zvíře, za nímž se Ezau venku na lovu marně hnal, promluví ke svému 
pronásledovateli: „Tady jsem“ a nechá se chytit. Ezau si samozřejmě myslí, že zvíře uštval; 
neví, že se vzdalo, protože je Jákob nalezl v podstatě. Tak je tomu u každého z nás: co člověk 
uvnitř nalezl, to může venku snadno chytit.

Mark Wegierski: Francouzská nová pravice
Franco Sacchi: Italská nová pravice
  (Přeložil Štěpán Černický, Toronto 1995)

Hnutí, založená na pohanství jsou označována jako krajní pravice, i když jsou jen  alternativou 
ultralevicových skupin. Má smysl se tím zabývat? Jde skutečně o ohrožující zárodky potenciálních 
katastrof nebo jen o  marginální záležitost? Přikláním se k druhému: skutečný průser přichází ze 
strany naprosto nečekané.
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Jack Kerouac, Říjen v železniční zemi, SNKL, 1963

Tyhle povídky mám rád, je to moje dost očtená kniha a když někdy „nevím co bych“, tak se v textu 
„projdu“ - protože vypravěč je hrdina vzdorující pevným rolím, proměňuje se v reakci na aktuální 
situaci a zároveň tím ubližuje těm nejbližším. Je sevřen v neřešitelném: to, co je pevné, to není k 
životu, a to, co je free, tak to taky není k životu,  kdo ví, jestli se člověk má pokoušet v téhle roli 
dlouho setrvávat. 
Připadám si někdy jako sentimentální konzerva, jako kdybych se zapomněl v šedesátých letech, ale je 
to tím, že podle mne se tu ukázala nějaká krajina, a to slovo má hodně společného s okrajem, a tahle 
krajina už další cestu nenabízí, dá se tu jen bloudit a vracet se.
Kerouac, tolik otevřený pro setkávání s lidmi, došel až k barieře své komunikativnosti, je to jen na 
povídky. Jeho pokus o román „Na cestě“  naráží na limity. Vracím se k tomu všemu proto, že se 
bojím o to, co je mi důvěrně známé,  bojím se že mě doba vede do úplně jiné krajiny, do úplně jiných 
vztahů, kde máloco z Kerouaca bude platit. Kdo ví, co nás v této krajině čeká.


