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Hrdina a prorok
o příběhu, paměti, kultuře

Příběh začal v nezajištěnosti, jako když je Plaváček v košíku unášen řekou do neznáma. 
Plaváček by mohl být  tvor ztracený v oceánu chaosu a náhody, ale my již při tomto 
prvním pohledu víme, že je to vyvolený, prorok nebo král. Přes všechen pulsující chaos 
je zde od počátku ještě jiná danost: příběh má smysl, život má smysl - dochází jím k 
naplnění toho, co se mělo stát. Toto naplnění však nepřichází samo, hrdina není jen 
pasivním objektem děje: je otevřen pro to, co přichází. Selže nebo obstojí? Možná má 
příslib, že jeho cesta ho dovede až k naplnění příběhu, ale jakou řečí mu tento příslib 
byl dán?  A jak tento příslib v sobě nese? To je tajemství trvání příslibu, jeho pevnosti, 
neměnnosti. Toto tajemné trvání  příslibu se jako první staví do protikladu k chaosu. 
Jedině skrze trvání příslibu se hrdina může opírat o to, co stojí jako pevné v protikladu 
k pulsujícímu. Cosi zvenku prosakuje do života a zakládá důvěru v jednotu příběhu.

Z příběhu je zřejmé,  jak významné je „jednání“ v přítomnosti. Život  není pulsující řekou 
blouznění, ve které se tušení budoucího prolíná s tušením minulého, ve kterém se přelévá 
neučitost bez tvaru: teď a tady, to a ono, moment rozhodování. Věci udržují svůj tvar, 
vystupují jako aktéři příběhu, strukturují se tak, aby vytvořily pevné pletivo, na jehož 
pozadí může být příběh chápán. Je třeba omezeného počtu omezených věcí, omezeného 
počtu rolí. Jak jinak by příběh mohl být vůbec někdy uzavřen, jak by se mohl „odvíjet“? 
Mýtus je radikálním výkonem právě proto, že ukazuje omezený počet rolí, pevných tvarů. 
Omezuje současnost,  v tom vzdoruje chaosu, vytrhává z něj zakládající okamžik jednání, 
rozhodování,  příběhu. Mýtus umožňuje říci teď a tady, mýtus umožňuje ukázání na věc 
jako věc a na její roli v příběhu.
Mýtus je vzorem pro oddělení podstatného od pozadí, umožňuje konání, které
 přesahuje ztracenost v chaosu, umožňuje autenticitu jednání - prožívání. Upevňuje 
okamžik prožívání, ve kterém se formuje vztah k minulému (slib, pomsta, povinnost) 
i k budoucímu (plán, záměr).
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Nevydali jsme se však, zmámeni beztvarým chaosem, na špatnou cestu? Je možné začít 
příběhem? Není třeba postupovat „janovsky“ a říci, co bylo na počátku? Co je původním 
rozvrhem, který musíme předpokládat, abychom vůbec mohli začít s motivem o 
Plaváčkovi? Není třeba se ptát, jaký je duchovní smysl, co stojí na počátku věcí? Není lepší 
a přímočařejší ptát se jen na to, jaká je cesta proroka k vyslovení proroctví, jak se nechá 
slyšet, v čem se ukáže? Nemáme se rovnou ptát na to, jak Bůh vede Plaváčka k tomu, aby 
byl prorokem?

Zkratka není možná, musíme skutečně sledovat hrdinu i proroka. Prorok upřednostňuje 
to, k čemu je v duchovním smyslu vyzýván, před převahou světa. To, co prorok dělá, je 
antimytické, dělá to, co není vysvětlitelné v řádu světského života, v okamžiku teď a tady. 
Prorok přichází do světa, který je mytický, neznamená to ale, že by měl světský život 
přednost - že by byl dříve, že by byl předchozím stadiem nějakého vývoje atd. Světský 
život, příběh má převahu, protože nabízí alespoň nějakou jistotu v hrozícím chaosu. 
Světský život ukázaný v příběhu je „dříve“, jako by byl „základem“, jako by měl převahu. 
Pokusme se rozumět této převaze v pozitivním slova smyslu: zdravý lidský rozum, který 
rozumí příběhu a z toho odvozeného „běhu věcí“, zdravý lidský rozum, který kotví 
v mýtu - ten upevňuje řeč jako světský prostor pro vyprávění příběhů, rozumění 
světskému životu. Prorok nemůže mluvit do prázdna a beztvarosti chaosu.
V upadlé řeči světa, která rozumí příběhu, v řeči pochybných jistot teprve může zaznít 
prorokova radikální promluva, výzva.
Život se nejprve nachází uprostřed divočiny, kde vyjí divoká zvířata, uprostřed pulsujícího, 
v neopevněném okamžiku prožívání, otevřen pro to, co přichází jako minulé i budoucí. 
Tohle ne-bezpečí je již prvním negativním vymezením, nejspíš se hodí obraz, že právě 
tohle je situace vyhnání z ráje. Nic není pevné, vše je snem, ve kterém věci proměňují svůj 
tvar, cokoli může vystupovat jako něco jiného, není zde žádné bezpečí ani v tom, že by 
bylo něco „již překonáno“. Tak by se nejspíš dalo rozumět situaci post-edenské a přitom 
před-mýtické. A právě z této situace je pak možné rozumět „instalaci“ příběhu, ustavení 
kultury. Kultura je prostor pro to, aby příběh upevňoval přítomnost v jejích rozvrzích, 
a do této přítomnosti mohl promlouvat prorocký hlas.
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Prorocký hlas je anti-mytický, znovu proráží onu pracně vybudovanou „jistotu“ 
přítomnosti, rozbíjí  zajištěnost „teď a tady“, nevrací však člověka zpátky do chaosu, 
naopak.
Teprve na pozadí kultury prorok ukazuje k duchovnímu řádu věcí, ke vztahu, který váže 
„teď a tady“ do zcela jiného kontextu, než do jakého se může vztahovat hrdina se svým 
příběhem. Teprve prorok dává skutečný smysl tomu, co je teď a tady, z relativity příběhu 
dělá nadčasový okamžik, ve kterém jde o vztah k řádu. Jde o to selhat či obstát ve zcela 
jiném smyslu, než jaký nabízí mýtus. Selhání či neselhání, o kterém mluví prorok, není 
vázáno na linearitu příběhu, který se odvíjí v omezených „přítomnostech“. Jde o myšlení, 
které není „z tohoto světa“, není to myšlení kultury, myšlení posloupnosti, po sobě 
jdoucích přítomností, v kterých se „světsky“ formuje naše identita v protikladu k chaosu 
a rozpadu.

Abychom však mohli rozumět prorokovi v tomto jeho obtížném úkolu, musíme nejprve 
rozumět hrdinovi v jeho příběhu. Musíme žít v kultuře, prostoru, který se především 
světskými prostředky, příběhy, vymezuje proti chaosu.  Teprve v tomto prostoru pak může 
zaznít např. takováto prorocká výpověď:

„Budou hledět na jeho tvář a jeho jméno ponesou na čele. A noc už vůbec nebude, ani 
nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude ozařovat 
a budou kralovat na věčné věky“  (Zj 22, 4-5)
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Jízda na vlídném, ale nezlomeném koni
(dopis - fragmenty)

Když jsem včera večer uléhal a sesypávaly se mi v hlavě různé ozvěny dne, měl jsem chuť 
napsat Ti něco velmi radikálního - takové nějaké bouchnutí do stolu - vždyť je to vše 
velmi jednoduché!! Samozřejmě už jsem do té rozpálené noci nevstal a dnes po několika 
povinnostech už zas takový radikál nejsem.

K Evropě, k tomu, co jsme zdědili na většině severní polokoule a leckde jinde (například 
tam, kde se uchytily myšlenky Common Wealthu), patří univerzalita, která protíná 
veškerou skutečnost, je jen sporem mezi různými tradicemi jak. Židé ji chápou jako 
rozměr své vyvolenosti, někteří křesťané říkají, že jde o kříž horizontály a vertikály, jiní, 
více platonici, vidí vrstvy emanací, tomisté vše založili na transcendentáliích a shodě 
rozumu se stvořením atd., moderní  nominalistická Evropa vyabstrahovala přírodní 
zákon, který se vztahuje na všechna hmotná jsoucna atd., mohlo by se v tom docela 
dlouho pokračovat.
Něco z té univerzality ale je univerzální.

Někteří tvrdí, že je to možná pravda, ale celkem k hovnu, já se s tím nemohu a nechci 
smířit. Každý den ráno se snažím ptát, co mám dělat, k čemu jsem tímto dnem vyzván 
- a celý ten úvod o univerzalitě je o tom, že chápu tuhle otázku jako univerzální - je stejně 
(STEJNĚ) platná každý den, v každém místě, ať už si ji klade jakýkoli člověk. Zároveň je 
nepřevoditelná,  vázaná na místo, chvíli, člověka: tak rozumím svobodě a tomu, o čem se 
často mluví jako o hře náhod nebo osudu, já používám slovo „prozřetelnost“, protože je v 
tom něco z prozření - to se mi občas povede, když se mi „seřadí“ zdánlivě nesmyslné 
a nepravděpodobné věci, události, setkání - a já ex post porozumím, že to mělo smysl.
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Dobro

V jedné věci se hodně blížím k Tvému pocitu - to co „dělat mám“ vůbec nemusí 
a zpravidla není nějaké „dobro“, a mám docela hrůzu z těch, kteří chtějí dělat dobro 
s takovou vehemencí, že si pak už nekladou tu pro mne podstatnou otázku: co mám 
dělat teď a tady.
Člověk jistě může plánovat a není jen hříčkou prozřetelnosti nebo osudu. Samozřejmě si 
svoje věci nějak řadí - jde jen o to, jestli má dostatek schopnosti se na sebe podívat 
z odstupu, i na to svoje „konání dobrého“.
V něčem se toho „dobrého“ jako jedné z tomistických transcendentálií můžeme držet. 
Jistě. Je dobré  být otevřen, nemíjet utrpení bližního, nezavírat oči, neucpávat si uši. 
Dříve, než křesťanská charita (účinná láska) začala liberálům vadit, nebylo nutno mluvit 
o vykastrované „filantropii“, ze které není jasné, jestli nejde o jistý výraz gurmánství 
lidojedů. A nebylo také nutné konstruovat schémata filantropie, mechanismy filantropie 
apod. - v tom vidím průser - právě proto docela dobře rozumím, jak tě sere ta podobnost 
mafie dobra s mafií zla.

Kultura

Moc se mi v tom líbí písnička Sváti Karáska o koukolu a pšenici, ostatně jen starozákonní 
motiv: „..všechny hrůzy a horory vznikly v touze by svět očištěn byl...“. Nevím, co 
je dobré. Občas ano - ale nejsem držitelem nějakého patentu, ani nějak pevného 
přesvědčení, které by hory přenášelo a těm druhým přinášelo hrůzu a husí kůži. Nevím, 
ale hodnotím, snažím se vystříhat toho, co je podle mého hodnocení špatné, ale nekladu 
nějaké laťky druhým dál, než kde je podle mne má cítit úplně normálně žijící společnost 
- snad v nějak kulturně „stráveném“ desateru, ve kterém je jasně formulováno, že člověk 
nemá být hajzl a co to obnáší.
Nevím, co je správné, ale snažím se hodně vědět o světě, jak co spolu souvisí, co je kde 
opřeno, jak co pulsuje... Kultura je podle mne z jednoho ohledu životodárnou směsí toho, 
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jak jsme schopni naslouchat „vnitřním hlasům“, které nám napovídají odpověď na tu 
každodenní otázku, a zároveň toho, jak si na tuhle otázku odpovídáme sami, navzájem, jak 
spolu komunikujeme, jak se dohadujeme o svých cílech, jak odhadujeme cíle druhých etc.
Zdroje vnitřního života člověka jsou velmi bohaté a hluboké, tohle všechno, co píšu, jsou 
tak hrubá zjednodušení, které si mohu dovolit jen proto, že předpokládám rozumění 
- předpokládám, že to vše jsou jen odkazy k něčemu společnému - bez čeho by žádná 
kultura nebyla možná. Něco vím o samotě i formách toho, jak mohou být lidé spolu, 
hledám to, co je správné a snažím se o tom mluvit s druhými, pojmenovávat.
Je to k něčemu ? Nevím.

(jízda na vlídném, ale nezlomeném koni)

Považuji za nutné, aby se takový způsob myšlení „ujal“ právě díky drobným postřehům, 
ukázáním, aby se „chytil“, začal žít. Tvoje reakce mi ale dokazuje, že mě jistá míra 
„výkladu“ nemine. Pochybuji, že se mi práce podaří podle  bohulibých představ, které 
mám, když nyní usedám ke stroji, budu rád, pokud z následujících stránek získáš dojem, 
že „takto je možné věc vidět“ a navíc „takto je možné věc popsat“.
Že je něco možné vidět a že je to možné popsat, na tom není nic divného; pro autora je 
důležitý jiný ohled: ne nějak nahraditelně, ne tak nebo jinak.  Vidím, vnímám: a právě 
takto je třeba popsat! A z tohoto důrazu, z hledání „pravých slov“ je zas jen krok zpátky 
k pocitu „takto to je“, který proniká mezi řádky. Autor se snaží psát to, co psát musí 
a vzniká tak to, co takto být popsáno, vysloveno může. Možnost.

Celek a začátek

Když jsem přemýšlel o celku, vlastně jsem nejvíc přemýšlel o začátku. Začátek je 
setkání, se začátkem jako by již byl k dispozici nějaký celistvý aspekt celku. Nikoli nějak 
predestinovaně,  nejde o nezměnitelnou danost, již se začátkem je však nastolena otázka 
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setkání - svobody, otevřenosti, času, který přichází. Jistě nemám ve chvíli, kdy začínám  
přemýšlet, k dispozici celou větu, přesto však se již rozvíjí a hledá svou cestu, náladu, 
formu... Ba dokonce nemám ve chvíli, kdy začínám formulovat, k dispozici ani úplnou 
řeč, ve které chci mluvit. Vždyť přeci nejde o to kombinovat věty, které byly již vysloveny,  
chci vyslovit něco, co doposud na své vyslovení čeká, spolu se mnou hledá. 
Ale přesto mám něco na mysli, jsem něčím veden - v  tomto rozumění celku se otevírám 
řeči, neubráním se a použiji obraz „jízda na dostatečně vlídném, ale nezlomeném koni“. 
To  není projížďkou „jen tak“, ve které se otevírá náhodná krajina dané chvíle a nálady, 
daného žánrového motivu.  Je to radost, ale není to sranda.

Priorita života před světem

Někde začít musíme a nejlépe je začít u „zdravé skepse“, která staví na tom, že „vždycky 
nějak bylo“ a přežijeme-li to, také vždycky nějak bude. Možná Tě tenhle začátek překvapí, 
snad jsem měl začít hned od počátku se svou „milou metafyzikou“, ale jde o běh na 
dlouhou trať. Chci-li se k tomuto tématu dobrat, myslím, že je vhodné začít z opačné 
strany. 
Většina jednání, které okolo sebe vidím, je odůvodňována „pragmaticky“, jde o to 
dosáhnout toho či onoho dílčího cíle. Přitom využíváme té či oné argumentační řady, 
která vykládá vzájemné působení věcí. Zahalujeme se tedy do jakýchsi zdůvodňujících 
kauzálních řetězů, které začínají  někde mimo náš dosah a končí vysvětlením toho, co 
a proč se okolo nás děje, zdůvodněním toho, proč se rozhodujeme tak a ne jinak. Počátek 
našich argumentací je ale intuitivní. Nedohledno, ve kterém se rodí a odkud se odvíjejí 
jednotlivé příčinné souvislosti, není nějaký obzor v krajině: spíše jde o nepřehlednost 
změti předmětů  připomínajících nepříliš vábnou městskou zástavbu. Pokud se nás 
někdo zeptá, jsme schopni vysledovat souvislosti nějakou dobu a nakonec, v dostatečné 
obecnosti, se zdůvodněním stane město samo - systém, který je zároveň prostředím 
k životu.
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Je zároveň podvodem! křičí ve mně, ale ještě dříve, než tuhle větu napíšu, už vím, že 
nesmím předbíhat, že tohle patří do úplně jiné části Možnosti. Nyní je třeba ukázat 
prioritu života před světem!  Je třeba postupovat po krocích a nechat věcem jejich 
místo! Jinak by se mohlo stát, že v pravověrném nadšení prohlásíme město za Sodomu 
a opustíme ho, ztratíme z očí dřív, než uvidíme, oceníme i jiné významy. Jistě, je třeba 
neustále zvažovat, zda není nejvyšší čas. Možná je třeba vzít jen své nejbližší a zmizet, 
ani nebubnovat na poplach, vypařit se pěkně v tichu, jinak skončíme jako Lotova žena 
nebo většina Židů v Německu - ale já doufám, že dnes je čas na delší práci, která snad 
bude mít dost času, aby nesla plody.

Město a krajina

Ptám se tedy u života, žitého ve zdravé skepsi, nevysilujícího se příliš otázkami, které je 
třeba nechat vlídnému ale nezlomenému koňovi, ptám se u života, zabezpečeného v tom, 
jak věci fungují a čas běží. Ptám se především na to, co a jak takovýto život vykolejuje, kde 
naráží, kde se nahlodává. Jak je možné, že se čím dál tím více do tohoto života, zajištěného 
fungováním světa techniky, práce a trhu prolamují zcela jiné motivy a způsoby myšlení. 
Pod trochu opatrným a nejednoznačným „něco na tom může být“ se do takovéhoto života 
roztahují nejdřív horoskopy, pak přicházejí léčitelé a nakonec věštci. Důvody jsou nasnadě. 
Kauzální řady (vysvětlení, co se proč děje) zpravidla hned za dvěma rohy nabývají takové 
obecnosti, že jsou pro nás prakticky nepoužitelné. Navíc pracují se statistikou a tedy 
s jistou mírou pravděpodobnosti - a nás zajímá především to, co se týká nás, našeho 
života, našeho zdraví, naší budoucnosti. 
Neptáme se však „jak je to se světem“, abychom pak od obecné odpovědi odvinuli 
myšlenky a postupy, kterým budeme důvěřovat a které nadále upřednostníme. Tváříme se, 
jako bychom žili (mysleli) v městském prostředí „funkcí“, život nás však vede jinam,  do 
příměstské krajiny, zaplněné spoustou fungujících systémů, krajiny, kde to podstatné ale 
již žije svým vlastním životem a rytmem.
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Tenhle obraz jsem si vybral na začátek. Výborně ukazuje rozcestí, na kterém se nyní 
pohybujeme, a nebezpečí, o kterém se již nyní mluví i v lepší sociologii: nejde o malou 
změnu, psychoanalytikové v roli šamanů nám dlouho nepomohou a rozhodně ne ve všem.

Jak to tedy je

Jak to tedy je, zeptá se mě občas někdo a já jsem v úzkých. Ne že bych nedokázal odpovědět 
tak, abych se z toho nějak dostal, trápí mne ale sám fakt, že nedovedu ukázat, že takhle 
otázka nestojí. Ano, sestavuji-li pracovní tým, jistě se vyplatí znát znamení, ve kterém 
jsou jeho jednotliví členové narozeni. Volal jsem jako dítě v mytickém sboru „čarovala 
ryba, aby byla chyba“, počítal si počet polí do domečku při člověče nezlob se, abych se 
mohl soustředit na hod. Každý z nás ví, nebo alespoň může vědět, že se světem je to 
složitější, než se to jeví na první pohled. Nemají nakonec pravdu ti, kteří chápou celou 
naši civilizaci jako ztvrdlou kůru, krustu, zakrývající přirozeně pulsující svět, ve kterém 
vše souvisí se vším? Úběžníkem, který všemu dává smysl, je pak zřeknutí se sama sebe, 
ponoření se do proudu kosmické energie, která nás přesahuje a rozpouští? Jsem schopen 
argumentovat všem svým přátelům buddhistům či taoistům? Jsem schopen argumentovat 
pro nezaměnitelnost  a nenahraditelnost života, situace, místa teď a tady? 
Připusťme, že naše evropská kultura skutečně je v mnohém kůrou, že vychází z pevných 
forem (i s celým dopadem pejorativního významu slova pevný), ale velmi zvláštním 
způsobem. 

Socializace

Rád se v těchto diskusích opírám o historku s mým synem: 
Přijel jsem na chalupu v době, kdy mne nikdo nečekal, šel jsem v noci pěšky od vlaku 
mrazivou zasněženou krajinou a myslel na své blízké, kteří už asi spí v teple peřin. 
Teprve před domem jsem si uvědomil, že nemám klíče. Obešel jsem tedy zahradou 
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a uviděl, že v ateliérovém okně se ještě svítí. Házel jsem na něj koule, ale nikdo 
neotevíral. Zabouchal jsem proto na dveře a po chvíli přišla Jarmila celá vyjevená: 
vzbudil ji Jakub, plakal a volal „táta, táta“. „Pšt, spinkej, táta přijede zítra“, tišila ho v 
ložnici právě ve chvíli, kdy jsem přicházel k ateliérovému oknu.

Na celé věci je nejdůležitější právě ono „utišení“. Matka uklidňovala synka proto, že věděla 
více i méně než on; přesvědčila ho, aby komunikoval jen v řádu věcí sdělitelných. Protože 
nejdřív je třeba se zabydlet v takovém světě, který jsme schopni sdílet s druhými, a teprve 
postupně se otevírat pro jeho bohatství.
Dítě je otevřeno mnohému, ale nezná řeč, nezná to, co lze nabýt jen s kulturou. Čím více 
se učí používat slov, tím méně reaguje na to, pro co slova nemá, a každý asi zná ze svého 
okolí nějaké hrůzné scifi, kde tohle míjení jde dál až do smrti. Naštěstí život je dostatečně 
bohatý na to, aby se ukázalo, že jde o parabolu: čím více je mladý člověk schopen používat 
řeč, tím více cítí napětí mezi tím, co je mu nabízeno jako „zabezpečené“ výpovědi o světě, 
a mezi tím, co ho láká, co se před ním „otevírá“. Vše to, co se naučil, je jen přípravou pro 
takové myšlení, které radikálně překonává vše přijaté, vše naučené. Mluvíme-li, pak buď 
jen rozemíláme již řečené  ad absurdum, nebo můžeme mluvit o světě - o kráse, slávě, 
lásce, poesii - a metafyzice.
Teprve ten, kdo se naučil mluvit o světě, může pocítit problematičnost slov. Jedině ten, 
který se seznámil s kulturou, kdo byl nějak kultivován, může uvidět sám sebe v opozici 
k naučeným a svazujícím formám. Může uvidět své místo jako jeden pól, o který se opírá 
klenba univerzality. A řeč slouží nejen k tomu, abychom se domluvili o tom, co bude 
zítra, ale také k tomu, abychom se mohli radovat ze zpěvu a poesie, abychom si pokládali 
metafyzické otázky - a abychom se mohli modlit.

O co jde?

Jsme koneční a vše to, do čeho se stále více ponořujeme a co stále více pronikáme 
vyslovováním - to končí, odchází s námi. Kultivovat znamená předávat, hlavně ve smyslu 
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vytvářet  to, co po nás „zdědí“ naši potomci, ale také učit - předávat v kontaktu s těmi, 
pro které jsou naše výpovědi něčím závažné.
Není vposledku důležité, co je „sumou učiva“, které si dítě musí osvojit v rámci povinné 
školy. Významné je, že v rámci učení může mladý člověk „prodělat“ onen zlom, 
nenápadnou iniciaci dospělosti, která mnohým zůstane odepřena do smrti: je možné 
si uvědomit, že všechny výpovědi o světě, všechny dílčí znalosti a dovednosti, které 
se člověk učí - to vše nemusí dohromady znamenat  vůbec nic,  to vše je jen tenoučká 
slupka, která drží na důvěře a optimismu, na důvěře, že je možné ve světě společně žít. 
Všechny poznatky mají smysl zaručený jen tím, že chceme, aby k něčemu byly, že věříme 
jejich smyslu.
Svědectví o takovéto důvěře a víře, která stojí za to překonávat překážky a usilovat o dílčí 
cíle - takové svědectví stojí proti všem pokryteckým a utilitárním cílům. Je to zároveň  
svědectví o svobodě.

O co tedy jde? Co mám dělat?

Když jsem začal psát tento text, byl jsem veden přesvědčením, že jde o to, aby cosi 
zaznělo. Aby bylo něco pojmenováno, aby bylo na něco ukázáno. Jsem přesvědčen, že 
je to jedna z mnoha různých možných odpovědí. Nebo jde o to pomoci druhému, nebo 
jde o to vytvořit něco pro své potomky, postavit dům, zasadit strom, nebo právě naopak 
mlčet a překonat pokušení slov, nebo jde ještě o něco jiného, nevím. Nic z toho nevidím 
jako menší či větší, cítím jen, co se mne nyní týká. A vím, že se mohu ptát jen za sebe, 
mohu jen odhadovat, jak moje tázání souvisí s druhými.
Cítím, že jde o to, aby cosi zaznělo, aby svého vyslovení a ukázání došlo to, co je 
doposud skryté. Tak jak já tomu rozumím, jde o to, co se hlásí jako „vnitřní slovo“,  co 
do světa promlouvá vždy skrze člověka. Skrze mystikovo slyšení (vidění?) a svědectví, 
básníkovu báseň, skladatelovu  partituru, malířův obraz - a také skrze filosofův pokus 
o postižení metafyzického - ale třeba skrze lásku a obětování se nebo skrze opilecký 
vzdor a žal - nevím. Vnitřní slovo není „JEN“ vnitřním, není něco méně než skutečnost, 
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snad právě naopak. Jen je závislé na tom, zdali pro něj bude nalezen sluch, jestli zazní v 
komunikativním lidském světě. Nepozornost pro to, co přichází, co promlouvá, je větší 
chybou a ztrátou, než si můžeme představit.

Rozcestí

To, „co se hlásí o slovo“, můžeš najít leckde - v Deridovi, Foucaultovi apod. - ale vůbec 
se mi nechce ty knihy číst. Jako by zde celá Evropa stála na rozcestí: buď je matečným 
louhem všeho, co vzchází, plodivý chaos, v horším případě deterministický chaos,  nebo je 
to cosi univerzálního, pro zjednodušení nyní řekněme nedostupný řád.
Žijeme pod tlakem velké módy „dekonstruovat“, ukazovat nepevnost pevného. Evropské 
myšlení není ani obrem na hliněných nohou, ani nestojí na vodě. Ono vůbec nestojí. Je 
zavěšené na prázdnotě dobré vůle a víry ve věci a jejich trvání. Jenže jde o to, jestli tato 
víra je „jen“ víra a nebo jestli je „oprávněná“.
Je spousta věcí, které přesahují „fyzis“, člověk žije ve spoustě činností a vazeb, které 
se nedají vyčerpat svou věcností či operativností. Důvěra není slepá odevzdanost v 
očekávání, že se vše nezblázní a chaos neprovalí - důvěra stojí a padá na univerzalitě, na 
tom, že kromě chaosu jde ve světě ještě o jiný princip. Důvěra spočívá na tom, že není 
nerozlišené a náhodné „cokoli“, ale je spor dobrého a špatného (zlého). Tento spor se 
nerodí v aktuálním, nahraditelném, není to spor, který by vyvstával teprve s věcmi a jejich 
trváním.

O co tedy jde? Co platí?

Člověk je zvenčí neustále nucen, aby o sobě pochyboval, proto mluví, vtahuje do 
společného prostoru to, co prožívá, vypráví o tom, chce, aby se to týkalo druhých. To 
je dobré do té míry, dokud tato socializace zároveň vnáší do společného, kulturního 
prostoru nové prvky, dokud v kulturním prostoru zaznívá a nalézá své vyslovení 
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to, co má být slyšeno.
Řeč však upadá, když člověk raděj neříká to, co nebývá přijímáno s povděkem. Mlčení 
vytváří bariéru, socializace se stává jednostranná. Člověk je zvenčí různými způsoby 
nucen, aby pochyboval o tom, co se v jeho nitru odehrává, aby pod sociálním tlakem de 
facto dezinterpretoval ta či ona svá hnutí. Místo nezabezpečené řeči, která pojmenovává 
(tedy socializuje i s pravděpodobností konfliktů a nedorozumění), je řeč nesena převahou 
frází, schémat, osvědčených obrazů a srovnání. Naše doba, která tak silně zneužila 
a vykořenila řeč, zabraňuje naslouchání, nadbíhá hluchotě a chaosu. Nabízí se obraz věru 
nevábný: jsi individuem, zcela odděleným od ostatních, které naplňuje svoje potřeby 
v té organizované slupce nad propastí chaosu. 

Fascinace úspěchem

„Tahle doba“, říkám a naznačuji tím, že pohlížím na „dobu“ jako na cosi, co je možné 
uchopit vcelku, je možné o ní vypovídat a něco tím sledovat, něco tím ilustrovat. Tahle 
doba je něco, proti čemu se vymezuji, prorok by řekl „pokolení zvrácené“. Tahle doba 
vypracovala formální popis „věcí světa“, jevů, funkcí atd. ad absurdum a přitom cítíme, 
že všechny řeči a chytré výpovědi vědy i praxe se stávají čím dál tím okrajovějším 
ornamentem, když se skutečně zeptám „o co jde“.
Pokud potřebuji dosáhnout nějakého cíle, pak si mohu být jist, že mi „tahle doba“ nabízí 
do detailu propracovanou „metodiku“, „statistiku“, že se mohu snadno v manuálu technik 
poučit, jak co dělat. Horší je to, když si kladu skutečnou otázku, tedy takovou otázku, jejíž 
přesné zacílení je právě aktuálním výkonem, když se ptám jinak než „podle katalogu“. 
Ale ani když si takovou otázku položím, nejsem zcela svým pánem, dá se očekávat, že za 
mnou již slídí analytik trhu, statistik a marketingový poradce, vyhodnocuje, přemýšlí,  jak 
moji „čerstvou otázku“ přivést zpátky k rozumu, tedy jak ji udržet v celém tom hnusném 
kotli konzumu.
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Všechny učitelky světa

Tohle je právě největší manipulace, a nakonec člověk tak trochu drží palce všem rošťákům, 
kteří odmítnou systém a ono je to vyvrhne na břeh, do asociálnosti.
Škola je dobrá proto, aby dospívající člověk vykročil z rodiny a její hierarchie, nalezl 
si svoje autority a hlavně začal si sám klást otázky. Škola by měla být k tomu, aby žák 
překonal svého učitele, aby uviděl jeho limity, aby si dal vyšší cíle... je dobrá k tomu, aby 
bylo možné zavrhnout špatné učitelky, které tak přesvědčivě říkají „děti, takhle to je“. Toto 
odmítnutí musí přijít dřív, než nastane druhá fáze, a mladý člověk pochopí, že se jedná 
nikoli o vědění a o svět, ale o praxi. Jakmile je indoktrinován, pak (a správně) pochopí, že 
všechny učitelky dohromady říkají o svět jen jediné: „dělej to takhle a budeš úspěšným“.

Odmítnutí úspěšnosti

Myslím, že je třeba se v této věci nebát radikality, odmítnutí „úspěšnosti“ tohoto typu. 
Přímo s tím souvisí rehabilitace duševního života. Ovládání společenským úspěchem, 
které víceméně přijímáme, je postaveno na hrůzném triku, na tom, jak je prezentován 
a interpretován vnitřní život.
První polovina 20. století nebyla naplněna jen hrůznými válkami a koncentráky, ale také 
destrukcí duševního života: jeden ctihodný analytik vedle druhého se snažili ukázat, jaké 
že jsou to mechanismy, které „ovládají“ duševní život, jak je duševní život „ustrojen“. Tahle 
doba je šílená právě v tom, jak snadno byl akceptován diktát funkcí „vnitřního života“. 
Všichni tihle Freudové, Adlerové a Jungové zahájili pogrom na duši a po celé století se 
k nim víceméně účelově připojoval kdekdo.
Neobejdeme se bez rehabilitace duševního života, neobejdeme se bez toho, abychom 
pochopili a znovuocenili zdroj, kterým duševní život je.
K čemu by byly všechny úvahy o hlasu, znějící řeči, o socializaci, kdyby na druhé straně 
nebyla jistota pramene, který vůbec není závislý na tom, kolik zrovna naprší na vyprahlý 
povrch. Člověk je křehký a zranitelný tvor, protože pro to, co se odehrává v jeho duši, 
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potřebuje řeč, potřebuje formy, potřebuje komunikovat. Každý člověk mluví dvěma jazyky, 
jedním uvnitř a jedním s druhými: tahle doba způsobila, že ten vnitřní je systematicky 
přehlížen, dezintepretováván, překřikován, a to nejlépe mluvou tržnice. Přitom pro 
člověka je (mělo by být) to nejdůležitější nalézt soulad, nalézt pro to, co zaznívá v duši, 
výraz v komunikativní řeči, v té upadlé řeči stavitelů bábelské věže.

Ještě o duši a metafyzice

Měli bychom být ostražití, když narazíme na vysvětlování typu kauzálních řad: když něco 
se děje proto, že předtím se událo něco jiného. Je to tak banální a tak zjevně v rozporu 
s žitým životem, a přesto je to tak svůdné, tak rádi vyměníme nejistotu odpovědnosti 
a rozhodování, jednání - za spočinutí ve fungujícím světě.
Duše je ohniskem setkávání, nikoli nějakým „procesorem“ do sebe uzavřených aktů. 
Člověk se snaží udržet kontrolu nad sebou a nechce se stát asociálním  - a proto se na 
jednu část svého duševního života dívá z většího odstupu Ale skutečnost, že jde o reálné 
setkávání, že v duši lze naslouchat - ta by neměla být zcela zakryta. Jenom je hodně těch, 
kdo se tváří, že kromě funkcí není nic, těch, kteří se dokáží s volkmenem na uších celý 
život přesvědčovat, že neslyší vnitřní hlasy.
Jak ale verifikovat to, co zaslechnu? Jak si mohu věřit, že přání není otcem myšlenky, 
že se netočím v kruzích?  Předně se už vždy nalézám v situaci, která mne přesahuje, už 
vždy mám nějakou historii a cítím souvislost s historií širší skupiny, rodiny, společenství, 
se kterou mě pojí jazyk, ve kterém vyslovuji. Nic to nedokazuje? Je to podobné, jako s 
důkazem Boží existence: jsem přesvědčen, že k tomu, aby bylo možné cokoli vypovídat 
o světě (nikoli o dílčích kauzálních řadách nebo o sumě věcí), je nutné předpokládat, 
že alespoň část z těchto výpovědí má metafyzický obsah. Už pro vzájemný vztah mne 
samého a světa, kterého jsem součástí.
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Dědictví a zaslíbení

Stále ještě rozumíme sami sobě jako lidu dějin, cítíme, že jsme formováni a neseni 
polštářem kultury, kterou dědíme, osvojujeme si ji a svým životem přetváříme, cítíme ale 
také, že tato vazba slábne. Trpíme nyní tím, že řeka dějin se dostala z pevně sevřených 
údolí do roviny, ve které se rozlévá jako v deltě? Ztrácíme orientaci proto, že není jasné, co 
je slepé rameno a co nosný proud a na řeku a její tok se nelze spolehnout? Končí dějiny? 
Rozpadne se řeka v pobřežních lagunách a ve zmatení přílivu, který obrací její tok?
Skutečnost ale není jen výsledkem předchozích rozvrhů, nestačí nám opírat se o minulost. 
Něco z našeho života se odehrává ve zcela jiném dramatu než  v samo-spádu říčního 
proudu, budoucnost není něco, co teprve bude „vyprodukováno“ v procesu dějin. Z toho, 
že nám budoucnost není k dispozici, nemůžeme usuzovat ještě vůbec nic. To budoucí 
přeci vyvstává, je před nás stavěno. K budoucímu se bezesporu vztahujeme formativním 
způsobem: přejeme si, těšíme se nebo naopak se chceme vyhnout. To budoucí, na co 
zaměřujeme, není o nic méně skutečné, než jakýkoli jiný předmět myšlení. 
Přítomnost je nejspíše uzlem aktuálního, ve kterém to budoucí zdaleka nechybí a nechybí 
mnoho vlivů a zásahů, které vůbec nepřicházejí z minulého. Přítomnost není momentem 
ve vykalkulovatelném fyzikálním procesu, byť s takovou abstrakcí dovedeme pracovat. 
V tom, co prožíváme, se to minulé a to budoucí mnohotvárně prolíná, setkává v jakémsi 
rozhovoru, jehož se účastníme a ve kterém nejsme sami. Je to hodně provokativní?

Operační paměť

„Přemýšlím o příběhu, ale není to zpozdilé, není příběh jen minulost? Vždyť skutečného 
hrdinu lze nalézt v románu ještě tak do poloviny století, po Célinovi už není s čím 
poměřovat hrdinství hrdiny...“. Tak nějak se mi vrací moje úvahy o příběhu, kultuře, 
mýtu. Není aktuální zabývat se současností, nahraditelnou tříští dějů a tvarů, do které se 
prolamuje chaos? Chaos se rozpíná v místech, která byla dlouhou dobu kultivována řečí, 
je to jako když moře polyká pevninu. Lidstvo se přestává bránit, ztratilo příběh a resignuje 
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s bláhovou představou, že si vystačí s gigantickou operační pamětí. Jako by se svět dal 
znovu ustavit z příruční stavebnice, ve které lze kdykoli nalézt jakýkoli elementární prvek 
pro sestavení jakéhokoli děje. V tomhle upadlém světě příběh není potřeba, pokud lze 
tímhle přístupem prefabrikovat jakoukoli podobu přítomnosti. Dění je způsob, jak se 
zahlušit, nenaslouchat, jak ztratit naléhající čas - poslední oporu proti chaosu.

Nebo jde jen o regres?  Kultivovaný příběh románu je pryč a s ním i kultivovaný čtenář. 
Autenticita okamžiku se brzy vyčerpá a ať je mi jakkoli milý Kerouac a optimismus 
šedesátých let, nelze popřít, že jde o povídky, pouhé korálky: nit, na níž je to vše 
navlečeno, je stará a vetchá. Doba nesená „středním stavem“, který je čtenářem příběhů  
a nositelem kultury, je dávno pryč, přicházejí jiné příběhy, například příběhy zasvěcenců, 
které se vyprávějí jen některým. Nastanou opět doby říší, ve kterých jsou masy ovládány 
v kleštích mezi chaosem a mýtem a vyvolení si předávají tajemství příběhu jako 
manipulace?
Do jaké míry se tím vracíme na začátek, někam ke Gilgamešovi? 

Je to nedořečené, měl bych v něčem pokračovat ještě o kus dál? Začal jsem, ale smazal 
jsem to, necítím se na proroka.
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Vrchol
(dopis)

Posílám Ti dva obaly od čokolád a věz, že nejsou jen tak ledajaké. Jsou přímo spojeny 
s filosofickými večery v Regule, resp. se studentským seminářem. Můžu se Ti přiznat, že 
při seminářích mlsáme, rozhodně by to však nebylo téma na dopis, ani by to obaly od 
použitého mlsu nečinilo nijak zvlášť výjimečnými. Tato čokoláda se ale přímo týkala 
předmětu našeho večera, a to právě svým obalem, na kterém jsou obrázky krásných 
skalních štítů.

Naším tématem byla otázka „co čekáš od lezení na vrcholky hor“?

Samozřejmě se nazabýváme jen tak ledajakým dosahováním slasti, lézt na vrcholky hor 
je zcela svérázné dosahování, teprve od něj je odvozen kdejaký „vrchol“, natož pak vrchol 
všeho. Vrcholem všeho například může být....
nevím, teď zrovna mě nic nenapadá, vrchol všeho se nějak vždy do „toho všeho“ provalí, 
nečekaně, postaví „to vše“ na hlavu. V tom je vrchol vrcholem, uchvacuje.

Probírali jsme vrchol ze všech stran, vždycky to bylo do kopce.
Začali jsme s vizuálním, neboť vrchol hory umožňuje výhled, ukazuje na všechny 
strany otevřený horizont. Pro nás, kteří mají ve svém okolí hory malé, jsou pak stavěny 
rozhledny, aby bylo na vrcholu přes les alespoň trochu vidět. Pokračovali jsme cestou 
na vrchol, která je odříkáním, obětí, očistnou řeholí, na to navazuje vydanost, radikalita 
srovnání sil člověka a sil, kterým je vydán. Pak teprve jsme se vrátili k dřívějšímu tématu 
„cestování“, k tomu, že každé místo je jiné, že má svoji vlastní jedinečnost, pro kterou 
v našem příliš materialistickém slovníku těžko hledáme slovo, tápeme, zda říci 
„atmosféru“, zvláštnost, danost. Vrcholky hor bývají místa zastavení, setkání se sebou 
samým a také setkání s něčím, co nás přesahuje. Na vrcholku hory jako bychom se 
účastnili vesmírného dramatu. Vrcholek hory bývá svátečním místem, místem vytrženým 
z profánního „zemského povrchu“, a my při zlézání hor očekáváme cosi svátečního. Nejde 
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o to „pokořit“ horu, koneckonců pokoření je jen takové pobývání, které je násilím, které 
se děje proti vůli a proti smyslu věcí. Někdo je možná na hory tímto motivem veden, ale 
to pro nás bylo okrajové téma.
Někdo možná ve svém solipsismu dokazuje sám sobě, že je zdatnější než jiní, pro někoho 
je vrchol spojen s ponížením druhého, i je málo zajímavé, spíš je podstatné, jestli ve své 
ulitě zůstane sám nebo zda je časem vylákán ven k tomu naslouchat.
Postupně jsme tedy opustili téma obrazů, sežrali jsme čokoládu, shrnuli obaly ze stolu 
a vizuální stránka věci nám sešla z mysli. Vrchol přeci zůstává vrcholem, i když nahoře 
vůbec nic nevidíme, i když se mraky jen na vteřinu roztrhnou v nečekaném peep-show.
Je to na tom světě docela zajímavé, plné překvapení a slastí.
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Dobrý skutek

Je to suché, jen jsme znovu otevřeli staré problémy etiky, ale přeci jen jinak, než by se to 
asi stalo na univerzitě.
Studenti argumentovali tím, že norma, pokud má své zaběhlé aplikace, nevede přímo 
k dobrému skutku. Pouštět starší v tramvaji sednout je formální jednání pod sociálním 
tlakem. Může být třeba správné, ale jeho správnost je potvrzována převážně sociální praxí. 
Ať již to starý člověk chápe jako dobrý skutek (poděkuje) nebo ne (vynadá nebo se tváří 
nafoukaně), o dobrý skutek se jednat nemusí, může jít o formálně správné jednání, které je 
v jistém smyslu projevem pokrytectví.
Idealista by měl tendenci mluvit o tom, že dobrý skutek „kotví v srdci“, ale s tím by na 
našem semináři nepochodil. Musel by říci, co to znamená, musel by své přesvědčení učinit 
dostatečně sdělitelným. My jsme se dobrali k něčemu podobnému z druhé strany: dobrý 
skutek je do sebe uzavřený akt, který může mít své vnější vazby, ale primárně spočívá ve 
vnitřním oslovení a odpovědi, která je dost často spojena s vlastní újmou. Dobrý skutek 
není založen předně v sociálním smyslu, naopak, svou povahou se vytrhává ze sociálních  
interakcí, nesměřuje do society, často „končí s nulou“.
Kdo dobrý skutek koná, nemůže od něj nic očekávat, alespoň ne v sociálním smyslu - 
naopak, dobrý skutek může být konfliktní,  pokud má sociální význam, tak díky jakémusi 
„vyslovení pravdy“, která nemusí být vítána. Dobrý skutek vůbec nemusí souviset se 
správným jednáním, které je očekáváno a které očekává, že bude očekáváno.
Správné jednání sociálně integruje (posiluje shodu o tom, co je správné). Dobrý skutek 
transcenduje. Vede k přesahu přes zavedený provoz.
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Živá a mrtvá voda
(o různých řečech)

Je to jeden z mých oblíbených obrazů: ať lijí na krále živou vodu do poslední kapky, 
neobživne. Podcenili roli mrtvé vody, sled kroků: nejprve musejí být věci tak, jak mají být, 
srovnány, spojeny, a pak teprve  se do nich může vrátit život.
Dnes jsem slyšel pěkně ekumenickou větu „litera zabíjí, ale Duch dává život“. Jaké je to 
pěkně komplementární, napadlo mne. Zkusil jsem raděj ještě kralický překlad, a tam je to 
samozřejmě jinak, Duch „obživuje“. Ten změněný důraz ! Pokud se život dává, pak tam, 
kde není, vždyť dar je výsostným aktem. 
Obživuje se naopak to, co již nějak je tím, čím je, ale je to deficientní, mrtvé. Důvod pro 
to, proč je to mrtvé, neznáme. Bylo svázáno literou a po tomto aktu rozhodně obživnutí 
očekával jen blázen. Litera přitom vůbec nemusí být tím odsouzeníhodným důvodem 
„neživota“. Kde je napsáno, že před tím, než byla použita mrtvá voda litery, měli jsme nad 
čím jásat ? Jistě chybují ti, kteří se na literu spoléhají, ale kvůli tomu není možné na literu 
zanevřít. Litera je jed a zároveň lék, je „mrtvou vodou“ a ta má svoji nenahraditelnou roli. 

Teprve „kropením mrtvou vodou“, je možno dostat věci do formy, srovnat je tak, jak mají 
být „pohromadě“. Teprve díky liteře, slovu, které trvá, které postojí, pak taková (dosud 
mrtvá jednota) může spoléhat na živou vodu Ducha. Tohle je mi blízké.

A pak je tu druhý pohled, kterému chybí pud sebezáchovy, odmítá vidět věci 
v souvislostech - je možné buď jedno,  nebo druhé. 

Litera zabíjí a je možné maximálně tak připustit, že ne vždy se jí to povede 
a ne vždy se jí to povede okamžitě. 
A stejně tak Duch - ten sice dává život, ale protože vane kudy chce, nikdy se není 
možné spolehnout na to, kdy k tomuto aktu (daru života) dojde. 

Žádný výklad. Žádné obrazy, žádná mrtvá voda. Litera těchto dvou mrtvých vět je 
výsledkem ekumenického dialogu. Na těchto dvou větách jsme údajně všichni schopni se 
shodnout. Brrr.
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Nejsou to jen různé akcenty, jsou to různé myšlenkové světy, které tu promlouvají, jsou 
to různé řeči, které by potřebovaly překladatele, aby bylo vůbec možné dojít nějakého 
rozhovoru mezi nimi. Jaký dialog? Když se podržím toho motivu živé a mrtvé vody, tak si 
připadám, jako kdybych snědl kus zakázaného hada a rozuměl, snad nepatřičně, různým 
řečem. Proto snad občas dělám trapasy a „přelévám poháry“.
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Úvrať 
(apokalyptická úvaha o chaosu, pořádku a univerzalitě)

Motiv univerzality církve se prosadil v situaci obdobné, jako je ta naše - svět se rozpadal, 
to, co vždycky platilo, platit přestávalo. Hranice se protrhly, do kulturního prostoru Říše 
římské se provalily  barbarské praktiky, na místo dlouho budovaného pevného řádu věcí 
zavládl chaos - na nic se nedalo spolehnout.
Až potud je to jako z čítanky. A přesto mám dojem, že je vše naruby, že černá je občas bílá 
a naopak, že chaos je vydáván za řád a řád za pořádek, pozadí se i před očima mění na 
popředí, podle toho, jak si v mysli prostorově převracím mřížku prázdné krychle, jediné, 
čeho se mohu zachytit.
Středověk rozuměl chaosu, rozuměl tomu, že se z něj do života prolamují různé síly 
a mocnosti, že je ohrožující, že svádí, odvádí. Chaos nás obklopuje, číhá v každém stínu 
a v každé prázdné ploše. Člověk sám se mu nemůže bránit, nemůže mu odolat. Středověk 
ale také rozuměl řádu, věděl, kde hledat ochranu, jistotu. Univerzalita církve je založená 
v jiném světě, ve kterém mocnosti pekelné nemají vládu. Zde v tomto světě probíhá zápas, 
na kterém  se svým způsobem podílíme, ale v podstatnější rovině už byl tento zápas 
rozhodnut Michaelem a Marií. Všechno to pulsující, proměnné, vše to, co vyvstává 
z ničeho a zase se ztrácí - vše to, co nemá kořeny ve věčnosti - to může být ohrožující jen 
v časném světě, který bude zakončen nejen vzkříšením duše, ale také těla - a nebude třeba 
světla slunce, ani nebude chaosu a stínů.
Je to podivné? V téhle zajištěnosti člověku stále více narůstal hřebínek. Přestal se chaosu 
bát, přestal mít respekt před silami. Protestoval, reformoval, zřekl se univerzality tak, jak ji 
představovala pozemská církev, zapomněl na anděly, odvrhl svátostiny a svaté, mariánský 
motiv atd. Univerzalita se stěhovala  do čím dál tím vlídnějšího světa, který se čím dál 
tím víc ukazoval jako spolehlivý, pevný, jistý.  Řád  se dostal do rukou člověka a člověk 
se spolehl na věci, na „přírodní zákon“: hle, vše je založeno v lidském rozumu, o světě 
je možné bezpečně vědět, sbohem ohrožující beztvarosti, můžeme se vysmát chaosu, na 
nás si nepřijde. To, co nás zajišťuje v pulsujícím světě, je vědomí obecné platnosti našeho 
poznání o věcech světa. Univerzálnost našich účelových aplikací, to je to pravé.
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Dnes se zase věci trochu posunuly. Jediné, co skutečně platí, je statistika - a do té se s 
pekelným šklebem a za závanu síry směje  a zpátky prolamuje nejistota. Navíc staletí, po 
kterých byla na piedestalu lidstva „univerzálnost“ přírodních zákonů, divně proměnila 
svět - je sice stále pulsující a nejistý, ale stává se čím dál tím více podivnou karikaturou 
řádu:  je pořádkem. Chaos ukazuje svoji ďábelskou podobu: právě v homogenitě má svůj 
největší prostor. Je-li všechno stejné, není se čeho zachytit, pak je chaos dokonalý. Světský 
řád  se zvrací do stejné prázdnoty, s jakou se setkával pozdní Říman: namísto dlouho 
budovaného pevného řádu věcí nalézáme jen ztracenost a opuštěnost. „Proč zrovna já“, 
ptáme se ukřivděně, když na nás vyjde rozpočítadlo chaosu, neštěstí, nemoc.
Právě v této době je role církve paradoxní a dvojznačná. Co od ní můžeme čekat? Nabízí 
univerzalitu - a přitom my jsme zahlceni obludnou převahou zlo-řádu, který se za 
univerzalitu vydává. Jsme v pasti, ze které hledáme východisko v individuálním 
a v plodivém chaosu, nebo naopak ve vzdání se individuálního, ve splynutí se silami 
světa.

Jsme trýzněni anonymitou homogenity a pořádku, cítíme, že to uzavírá prostor pro něco 
podstatného v nás -  jak přitakat tomu, že řešením není individuální libovůle, ale právě 
rozpětí, vyklenutí mezi individuálním a univerzalitou? Vždyť tu nejde o univerzalitu 
prázdné konstrukce: Pokud byla církev středověku jen archou kultury, pokud je to 
podstatné její dějinná role, pak hlavu vzhůru, zachránit nás může jen důvěra ve svět, 
důvěra v pevné tvary věcí, důvěra v to, že se kameny nepromění v hady, pevná země se 
neotevře jícny pekelnými a naše vlastní tělo se nerozpadne.
Pokud je univerzalita něco jiného než řád věcí, pokud církev je projevem takové 
univerzality, pak hlavu vzhůru. Nestojíme si sice o mnoho lépe, ani tak nedržíme nic 
pevného, pořádky světa se tak jako tak projeví jako nejlepší prostředí pro mocnosti 
pekelné. Namísto důvěry v pevnost věcí však se můžeme spoléhat na víru a univerzalitu 
příslibu.
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