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Milý Ž, 
Možnost? spíš skripta pro nultý ročník politologie, kdeže je lehkonohost 
Habakukových slov a lehkonohost laní vedených na výšiny?
Ale to se snad jen provalila únava materiálu, deset let xeroxů  a sterilního 
normalizovaného formátu A4. 

Sešli jsme se, bojovníci ztracených vart, u zjištění, že hrabeme omylem 
v úplně jiné jeskyni, než jsme si mysleli? 

31.10.2003
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„Co máš proti ekologii?“

Tak nějak zněla otázka, které jsem se nemohl vyhnout, seděl jsem na místě spolujezdce 
a nejméně hodina cesty  před námi. Nemám rád hovory, které končí kyselými obličeji 
a trapným tichem, a tak jsem chvíli uvažoval kudy kam, ale byla to dálnice, na té se špatně 
kličkuje. Vyhodnotil jsem to jako situaci bezmála bezvýchodnou, a tak jsem se do toho 
pustil čelem:
„Ekologie...? Připadá mi to jako nedůstojný sebeklam.“ 
„???!!!“
Lekl jsem se, jestli to nebylo moc, jestli jsem neohrozil řidiče, sebe a plynulý provoz vůbec. 
Vzal jsem si poučení a zkusil to oklikou.
Je to taková laciná argumentace: byla nějaká přírodní rovnováha, vyvážené vztahy, 
harmonie, a teď se do toho pustil člověk a tuhle krásu (přírody) z gruntu ohrožuje. Připadá 
mi to jako idylka dávných dnů dětství s babičkou na Starém Bělidle - a nebo jako pláč staré 
... prostitutky, zarazil jsem se, abych zas rozhovor nezavedl mimo bezpečnou jízdu.
Kde kdo viděl a zažil tu idylu? A hlavně, odkud berete svoje výsadní místo na hodnocení? 
Patří k té přírodní idyle taky Sahara, která před pár desítkami tisíc let vyschla bez zásahu 
člověka? Patří k ní celá spousta bezútěšných míst, kterých je na Zemi habaděj? A nebo 
si přiznáte, že idyla je spojena s nám příhodným mírným klimatem, s kultivovaným 
prostředím, které nepřináší nebezpečí, klade malé nároky na to, aby se člověk musel 
v potu tváře starat o svoji každodenní existenci? Komu by se nesnilo o obrazu Ráje: Tygr 
s ovečkou vedle sebe a člověk bez starostí. Hodně podobné té Babičce. Ale tohle že člověk 
ruší? Odkdy? Na jedné straně mluvíte o přírodě, na druhé straně je ta vaše idyla tak 
antropocentrické prostředí, až to bije do očí. Není žádná idylická příroda o sobě. 
A není také žádných idyl v soužití s přírodou. Zkuste si pást ovce nebo krávy 
v rumunských horách, když z ničeho nic v srpnu prší nebo mrzne, je tma a čas tak divně 
pulsuje v neubíhání. Zkuste si to pískat na píšťalku nad rozkošným údolím, když vás v životě 
nečeká nic jiného, nemáte místenku zpět do klimatizovaného vlaku.
A že jde víc o harmonii, vyladěnost a rovnováhu vzájemných vztahů než o nějak zbožštěnou 
přírodu?
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Člověk může svými zásahy proměňovat prostředí, klima, měnit to co je. Ale ruší tím 
nějakou harmonii? Není harmonií, pokud se neshodneme na hudbě nebeských sfér. 
Harmonie je vynález řeckých filosofů uvedený do života díky liturgickému zpěvu. 
A vyvážený celek, vztahy? Proč obcházíte okolo horké kaše? Jde o odpovědnost za své 
jednání a rozhodování, ale to je jasně vymezený požadavek, něco, co k člověku patří 
a vůbec není nutné schovávat se za sračkovité obrázky minulé idyly a zelené harmonie. 
Ba naopak. Myšlení, které se balí do takovýchto kašírovaných kulis, zakrývá to podstatné. 
Člověk má odpovědnost a to nikdy nebylo jiné. Odpovědnost v globálním horizontu jako 
něco kvalitativně nového?  Nesmysl. Je jen jedna odpovědnost a její váha je stále stejná, 
není nic nového, že na nás může docela drsně dolehnout, že si někdy uvědomujeme svoji 
nedostatečnost. Uvědomujeme si, že odpovědnost, kterou máme, neumíme v plné šíři 
unést. Selháváme. Souhlasím. A že to má globální aspekty? To se jen v dnešním světě, 
v naší kulturní konstelaci přiměřeně otevřel obzor našeho selhávání.

Nakonec jsme našli společnou řeč. Byla o tématu odpovědnosti. On byl odpovědný řidič 
a já odpovědný spolujezdec.
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Ekonomika - falešná modla

Jeden z významných současných mýtů je uzavřenost ekonomiky jako samostatného světa 
svého druhu, který žije svými pravidly a do kterého laik prakticky nemůže nahlédnout. 
Netušíme, o čem rozhodují centrální banky, „proč to vše vůbec funguje“
 a jak se stane, že to třeba v Argentině „fungovat přestane“. Většinou netušíme, co vlastně 
dělá Mezinárodní měnový fond, a i když to tušíme, tak máme jen malou šanci porozumět 
pozadí všech těch intervencí - protože do čeho se to vlastně intervenuje? 
Máme-li získat dostatečný odstup, je třeba se zbavit zásadního omylu: ekonomika není 
mechanismem, nejde v ní o nic kauzálního. Ekonomika je obor myšlení, který umožňuje 
vykládat některé „společenské jevy“ a snad se i celkem rozumně rozvrhovat při jednání, 
které se týká peněz a majetku a práce. Abychom mohli lépe rozumět ekonomice a tomu, co 
je předkládáno jako „zákony ekonomiky“, je třeba více rozumět kultuře v širokém smyslu. 
Přestat mluvit o společnosti jako fungující ekonomické jednotce a začít klást otázky 
jinak. Můžeme se snažit ukázat, jaké jsou obecné omyly v používání slova společnost, 
nebo postupovat obráceně - ukázat kulturní souvislosti, očistit ekonomiku od mylných 
předpokladů, zejména toho hlavního, totiž že si ekonomika žije ve světě svých vlastních 
parametrů, že je v zásadě mechanismem.  Ekonomika je jen jeden z projevů kultury - se 
vší její vnitřní rozporností.

Ekonomové se zpravidla omezují na svoje nastavené parametry a těm hloupějším to 
vystačí, ti mazanější ví, že se tím mohou dobře živit. Nás ale budou zajímat především 
mimoekonomické aspekty ekonomiky a tím nejzřetelnějším, který nezapře žádný 
ekonom, je ekonomický (společenský) optimismus. Ekonomové mu mohou rozumět jako 
analyzovatelnému ekonomickému parametru - prostě jde o to, do jaké „míry“ je společnost 
ochotná si půjčovat, investovat a spotřebovávat. Podívejme se na to ale podrobněji.

V počátcích trhu je  hromadění majetku jako bohatství - spojené s centralizační snahou, 
která se objevuje v počátcích každého státu typu říše. V rámci říše se projevuje snaha 
získávat poklady a majetek z územního výboje, později pod pohrůžkou výboje získávat 
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výpalné a na vlastním území pak vybírat nějakou formu daně. Říše garantuje alespoň 
základní stabilitu, to je nesporně zakládající prvek společenského optimismu, protože 
formuje podmínky pro budoucnost, zakládá síť trvalých vazeb. To je základní rámec, 
který je ale prázdný. Centralizační snaha sama o sobě vytváří předpoklady pro vznik 
chrámových pokladů a jinak vede spíš k vzájemným naturálním plněním. Aby vznikl trh 
vázaný na fyzicky existující platidla, je třeba obchodu - musí existovat ochota vytvářet 
přebytky a obchodovat s nimi (a také všeobecná ochota přijmout zvolené platidlo). Ale 
ochota vytvářet přebytky není nic samozřejmého, jednoduchého, tiše se předpokládá, 
že ten, kdo má zájem (nebo je nějak nucen) kupovat, musí chtě nechtě vytvářet nějaké 
přebytky, aby měl co směňovat. Kde není ochota vytvářet přebytky, žádná ekonomická 
dynamika se nevytváří. Klíčem k ekonomickém optimismu je shoda dvou stran: zájem 
nabízet zboží a zájem konzumovat, rozšiřovat oblast spotřeby. Prostředky směny, peníze,  
tu mají dvojí funkci: pro toho, kdo prodává nebo kupuje, jsou prostředkem, pro toho, 
kdo obchoduje, jsou cílem. Ale je to tak samozřejmé?
Otevřenost dané kultury pro spotřebu a schopnost konzumovat je výrazem otevření se 
do budoucnosti, společenského optimismu. K tomu samozřejmě patří osobní vlastnictví 
- a s ním spojený předpoklad vymahatelnosti vlastnictví a převodu vlastnictví na potomky 
(dědictví) atd. Tyto prvky napomáhají vzniku trhu, ale v historickém ohledu se s nimi 
spojuje ještě jeden prvek - je to ochota půjčovat, schopnost podnikat s prázdnou, na vlastní 
fyzické platidlo nevázanou hodnotou peněz. Jen ta umožňuje odpoutat se od fyzicky 
existujícího platidla, dematerializuje trh. Směnka nebo pohledávka jako předmět obchodu 
je prvním krokem do virtuálního světa ekonomiky, do optimismu, který není založen na 
jakékoli fyzicky existující věci. 

Již jsme konstatovali, že nositeli těchto několika zmíněných vybraných „elementů 
ekonomického optimismu“ jsou zcela rozdílné skupiny, vychází z různých okruhů zájmů. 
Jsou to konzumenti (kteří vytvářejí směnitelné věci proto, aby mohli získat jiné věci), 
obchodníci, jejichž cílem je zisk, a „podnikatelé s penězi“ jako obchodníci svého druhu. 
Ekonomika je prostor, ve kterém se prolínají a protínají zájmy těchto skupin. Chceme-li tedy 
vyložit, co je to ekonomický (společenský) optimismus, nemůžeme se omezovat jen na jeho 
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nejviditelnější podobu - totiž ochotu investovat  na straně jedné, a ochotu konzumovat 
na straně druhé.

Jen letmý pohled do našeho dnešního konzumního světa ukazuje na velké disproporce. 
Nejviditelnější je, že do nakupování jsou tlačeni i ti, kteří žádné přebytky nevytváří, kupují 
na dluh, mohou si půjčit a nebo dokonce dostávají peníze od státu jen proto, aby „nevypadli 
z trhu“, nekazili optimismus; ekonomika produkuje dostatek zdrojů na to, aby je zapojovala 
a tím držela status quo. 

Ekonomika se rozpíná, od poloviny 19. století stále rychleji rostl prostor spotřeby 
a tím se stal zjevným problém trvalé udržitelnosti ekonomiky. Trvalá udržitelnost 
se netýká především zdrojů nebo únosnosti přírodního prostředí, to dokazuje, jak snadno 
se „ekologické technologické produkty“ stávají součástí ekonomiky - konzumu. Trvalá 
udržitelnost je problém především dlouhodobé neudržitelnosti ekonomického optimismu 
a nárůstu spotřeby. Kdekdo tuší, že je to past, ale jak tuto situaci změnit, jak se jí vyhnout? 
Rozevírají se nůžky mezi materiálním světem, ve kterém je možno nabízet a konzumovat 
zboží a služby, a virtuálním světem ekonomiky. Jak to udělat, aby se kruh zas uzavíral, 
jak re-distribuoval majetek, tedy virtuální hodnotu vyjádřenou v množství peněz, aby to 
nebylo demotivující, aby se nezbortil společenský - ekonomický optimismus v žádné ze tří 
zmíněných skupin?
Hlavním problémem je, že nejvýznamnější přebytky vytváří dematerializovaný obchod 
s „hodnotou“, celá zbylá ekonomika jako by byla přívěskem k virtuálnímu světu pohybu 
hodnot,  zcela odtrženého od materiálního světa. Ekonomika zde stojí na rozcestí. 
Nadstandardní fyzický majetek (jachty, drahá auta, snobské příležitosti -  tedy prezentované 
fyzické bohatství) přestává plnit svoji základní funkci. Resp. vyhrocuje se rozdíl dvou 
pohledů: jednak je tento typ majetku jeden z typů investice u těch, kteří chtějí obchodovat, 
a jednak reprezentuje společenské postavení - ale to stále častěji jen u těch, kteří jsou nuceni 
vytvářet přebytky, aby mohli kupovat. Kudy se vydá finanční oligarchie? Cestou umrtvování 
hodnot, vytváření pokladů a tedy návratem do asijské homogenity říší? Nebo zůstane sedět 
na stejné lodi s ostatními, vydána všanc rozmarům stále ohroženějšího společenského 
a ekonomického optimismu?
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Po tomto výletě ekonomikou snad můžeme naznačit odpověď na otázku položenou 
v názvu: v čem je ekonomika falešnou modlou?
Dějiny kultury jsou dějinami společenských konstelací a je v nich možné sledovat 
řady událostí a stavů, u nichž jako bychom rozuměli jakési „vnitřní logice“. Zastávám 
názor, že není důležité ptát se s jednou skupinou historiků „jaké je společenské poslání 
našeho národa“ ani s druhou skupinou „v jaké fázi opakujícího se civilizačního cyklu se 
nacházíme“. Ptát se můžeme daleko obecněji: „co nám tohle všechno má říci, co si z toho 
máme vzít?“
Prošli jsme obdobími, která zbožštila stát, další pak abstrahovala cíl svého klanění na 
společnost, její vývoj, zákonitosti, na národ a jeho dějinné poslání atd. Jsme svědky toho, 
že se předmět skládání poct dále dematerializuje, dnes je zbožštěn trh jako dynamický 
projev a průsečík ekonomiky. Kam směřuje tento proces dematerializace, co přijde po 
virtuální realitě platebních karet a obchodu na počítačích? Jedno ze základních poučení 
z historie je, že to, co sledujeme jako jasnou „vývojovou“ linku, je aktuální pro daný okamžik 
a pro nejbližší budoucnost... Ale ne jediný. 
Co z toho plyne? Právě teď a tady je nám dána příležitost zhodnotit to, co víme, nikoli se 
zařizovat tak, aby nám to, co víme, zajistilo výhodnou pozici. Pokud se jen pokrytecky 
pokusíme pomocí identifikované vývojové linie projektovat, jakmile si začneme malovat 
očekávané trajektorie a zabydlovat se v nich, jsme na scestí. Proto dobrá rada: můžeme se 
zabývat ekonomikou, ale nenechme se pohltit. A nebo pozitivně: nechme prognostikům, 
aby sedlali umírající koně.

Přednáška na semináři OI v Krkonoších, září 2003. Téma semináře 
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„Agenda kulturní a politické levice“
(Části)

Levice a pravice
Asi snadno sdílíme to, co lze chápat pod označením politická levice v úzkém slova smyslu, 
zato velmi nepřesně umíme popsat kulturní levici, levicové myšlení v širším slova smyslu. 
V politickém smyslu se proti levici dokážeme vymezit snadno, složitější je to v kulturním 
kontextu. Cítíme, že levicovost je hluboce zakořeněna v kulturních kontextech, které jsou 
součástí historie několika staletí, nejde je jen tak odmítnout, nelze ji vypreparovat z naší 
historie, protože i mnohé z pravicového myšlení se formovalo v této tradici. 
Levicové myšlení stále dominuje, diktuje základní rámce myšlení, orientační body, podle 
kterých je rozuměno společnosti. Pravice není schopna přiměřeně a pozitivně pojmout to, 
co se proměňuje, to, co je nové, zařadit do kontextů tradice. Dává levici za pravdu tím, že je 
konzervativní, defenzivní, vždy jakoby „za společenským vývojem“, reaguje se zpožděním, 
něčemu „brání“. 
Když levice ukazuje nějaký „vývoj“, myslí tím po sobě jdoucí řadu stavů, které se jeden 
odvíjejí z druhého a jakousi samozřejmostí se nabalují k lepšímu. Umíme to odmítnout 
a nevylít přitom s vaničkou dítě, nesnažit se „zastavit čas“?
Imanence dějin, jakési směřování k lepším zítřkům, je hluboce zakořeněna v myšlení nejen 
levičáků, jde sledovat i u lidí, kteří si myslí, že jsou konzervativní. Ale nemají tento problém 
reflektován, nejsou schopni se této manipulaci vyhnout. Přejímají levicové pojetí „vývoje“ 
tak, že procesy jsou samy v sobě hodnotově orientovány, ve skutečnosti přejímají ideu 
„pokroku“, jsou před ní bezbranní, nemají ji čím nahradit. Konzervativní myšlení je v jistém 
smyslu v defenzivě, protože se naivně domnívá, že drží nějak „neměnnou“ přirozenost věcí, 
a to, co řeší levice, není náš problém, dokud nás to neohrožuje. 
Myslím, že je to chyba, záměna, přirozenost věcí jako filosofické téma jen pramálo souvisí 
s prostorem kultury, který je proměnlivý, a s prostorem politiky, který je otevřený 
k budoucímu. Málo se zabýváme tím, abychom interpretovali právě toto proměnné 
a otevřené, a postup levice nám připomíná, jak je to aktuální úkol. Pravicové politické 
a kulturní myšlení není a nemůže být založeno na nehybnosti.
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Naopak, dobře založené ne-levicové myšlení poznáme podle toho, že interpretuje události 
a konstelace v nezajištěnosti, porozumění hledá teprve v konkrétní konstelaci, v tom, čím je 
tato konstelace výzvou, jaké téma aktualizuje.

Základní téma politiky
Základní téma politiky je správa veřejných věcí, při které je třeba se ptát na to, co je „dobré 
a správné“, na to, jak v dané situaci jednat, co upřednostnit. K této otevřené situaci patří 
také vnitřní pohled člověka - reaguje na situaci jako na výzvu. Kriteria pro rozhodování 
ale nejsou předem dána. Je třeba hledat shodu, na tom, jak hodnotit to, co je, hledat shodu 
na tom, co má být a bude ve veřejném prostoru vykonáno, je třeba se shodnout, v rámci 
veřejně akceptovaných procedur dojít k nějakému výsledku, který bude společensky 
akceptován. 
Veřejný prostor je naplněn diskusí, ale není to diskuse o pravdě, je to diskuse o tom, která 
z kulturních možností bude upřednostněna.  

Dalo by se najít několik typů základních přístupů, které jsou ve vzájemné opozici a dají se 
snadno identifikovat. Zajímá-li nás myšlení levicové, pak se  můžeme shodnout na rámcové 
definici:
Všechny typy společenského myšlení, které nadřazují nějaký existující kulturní fakt otázce 
„co máme dělat“, jsou svojí povahou levicové.  A to bez ohledu na to, zda je zvýrazňována 
role státu, nějaké „vědecké“ danosti dějin či společenské formy, a nebo naopak historická 
„cesta“ k úplnému osvobození člověka v radikálním liberalismu.
Vymezit se proti levici je nutné, protože levice v tomto prostoru a v této diskusi manipuluje. 
Vycházíme z přesvědčení, že měřítkem a kritériem v tomto rozhodování není člověk sám, 
ale že odpovědi nedává ani žádná sebelépe zajištěná společenská věda. Neboť otázky při 
správě veřejných věcí jsou už ze své povahy dvojznačné, odpovědi na ně nelze  převést na 
nějaký „osvědčený postup“, který se dá zavést jednou provždy.  Politické otázky a politické 
odpovědi jsou vždy jen aktuální, žádná pravda nemění nic na samotné výchozí situaci 
nezabezpečenosti, nezajištěnosti, v níž hledám správné a odporuji špatnému, zlému. 
Základem politiky je to, že jsme schopni přijmout tento úděl nezajištěnosti, odpovědnost 
v pokoře toho, kdo ví, že není suverén.
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Shody a rozdíly

Levicové myšlení se snaží právě tuto nezajištěnost zrušit, zakrýt, a s ní i vědomí 
odpovědnosti. V takto vymezené širší podobě zahrnuje v sobě tradiční „socialistické 
a komunistické myšlení“, které nadřazuje politickému prostoru společenské a historické 
mechanismy, ale také řadu dalších přístupů, které se opírají o myšlenky nějaké imanence 
dějin, poslání národa, společenské mechanismy, mechanismy trhu, ekologické mechanismy 
a imanence atd. Zabývat se dnes jen tradičním socialismem a komunismem znamená míjet 
se s podstatou levice, nevidět širší kontext levicovosti, kde se vedle sebe ocitají populistický 
manipulativní nacionalismus se svým zbožštěním národa,  imanentismus trhu, který 
fungující prostředí trhu nadřazuje svobodě člověka, byrokraticko-správní přístup, který 
nadřazuje údajné zákonitosti správy institucí, a samozřejmě liberalismus, který tvrdí že 
měřítkem všeho je jen chtění člověka atd. Všechny tyto -ismy sice mezi sebou zdánlivě 
soupeří, ale v tom podstatném jsou zajedno: jde o deficientní, levicové myšlení, kterému 
chybí maxima v základu pro politickou otevřenost, ve které se diskutuje o tom, co je dobré 
a správné. 
Levicové myšlení politický prostor chápe jen jako prostředí, skrze které je možné vnutit 
svoji vizi ostatním. Odmítá se s vědomím odpovědnosti zeptat „co mám dělat teď a tady?“ 
Levicové myšlení vede k tomu, že otázka zní „ jak dosáhnout svého cíle, který je předem 
dán, který jsem si zvolil“.
Levicovost v širokém smyslu slova zahrnuje v sobě jak tradiční ambici realizovat 
prostřednictvím moci nějakou sociální utopii, tak také cíle „měkčí“, zejména indoktrinovat, 
omezit veřejnou diskusi o správě věcí na témata, která jsou jen dílčí, jako základ pro diskusi 
vnutit nějaký prefabrikovaný kulturní, společenský, technokratický nebo ekonomický 
koncept. To je také problém EU - EU je levicová nikoli tím, že by v ní seděli komunisté, 
ale tím, že je v ní vnitřně vytunelován prostor pro veřejnou diskusi o tom, co je dobré 
a správné, že je vytlačen byrokratickými mechanismy, technokratickými přístupy, které jsou 
nadřazeny diskusi. Tenhle přístup říká: „o tom, co je dobré a správné, nemá smysl mluvit, 
protože my, technokraté, dobře víme, jak správně vést společnost“. A to je ve své povaze 
levicové tak, jako je levicový jakýkoli osvícenský racionalismus. 
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Samozřejmě tím ukazuji, že se nelze spokojit s tradičním politologickým dělením, snažím 
se ukázat, co mají společného některé deficientní politické přístupy, abychom viděli, proč 
patří tyhle přístupy do jednoho pytle. Vždy je zde něco, co není předmětem diskuse, nějaké 
téma, které se snaží vypadat samozřejmě a na které se nesmí sáhnout. Něco, co se halí do 
„vědeckého poznání, zákonů společnosti, zdravého života a životního stylu, udržitelného 
rozvoje,  trhu“ atp. Jako by rozhodování o správě veřejných věcí bylo možné zajistit nějakou 
správností, uloženou v technikách, vědění, mechanismech, v něčem, co se zjevuje jako zákon 
společnosti nebo vesmíru atd. Jako by bylo možné snést z nás tíhu odpovědnosti za své 
jednání. A podobně bychom mohli ukázat nacionalismus, který redukuje veřejnou diskusi 
na to, co je dobré pro národ.

Teorie spiknutí
Často slyším, že levice je „zasvěcenecky cílevědomá“, často to sklouzává až do různých 
teorií spiknutí, na druhé straně pak vidíme, jak si ostatní klepou na hlavu, že takový 
pohled je paranoidní. Myslím si, že jistou míru koordinace a cílevědomosti je třeba brát 
vážně a věc nepodceňovat, ale spíš se jedná o jiný jev. Levicovost má mnoho podob, ale 
to, co je významné, že je mezi nimi často jakási samovolná kompatibilita, že kompatibility 
je relativně snadné dosáhnout i mezi levičáky zcela rozdílných východisek, vycházejících 
z různých hnízd: ať jsou to levičáci - liberálové, levičáci trhu, levičáci byrokracie a 
technokracie - nemají totiž ambici, aby vytvářeli řešení pro veřejný prostor, hledali 
na základě aktuálního rozvrhu, aktuální výzvy. Nezajímá je otázka, jak člověk přebírá 
odpovědnost za správu svých věcí. Oni dobře ví, že podstatné pro ně je, aby si vytvořili co 
největší vliv na veřejný prostor a jsou blízcí tomu se o tento vliv pragmaticky rozdělit. Mají 
úplně jiné zadání než pravicový demokrat. Potom ale celá řada věcí, které vypadají jako 
koordinované, jsou v podstatě jen efektem shody, domino-efektem, efektem „puzzle“, kdy 
jednání na sebe navazuje „bez režiséra“. Jedna věc je, že může existovat nějaká „hlava“ nebo 
centrum, nebo spíše vzor pro jednání, spíše by nás však měla zajímat tato kompatibilita 
sama.
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Agenda a režim
A to nás vede ke dvěma pojmům, které jsou pro tuto manipulativní shodu typické. Jsou to 
„agenda“ a „režim“. Agenda je to, co je „na pořadu dne“, říká, co má po sobě následovat, co 
se má naopak vypustit nebo potlačit. Agenda je usměrňované selektivní jednání, soubor 
manipulativních kroků. Agenda v tomto pojetí není to, o čem by se veřejně mluvilo, co by 
mělo být předmětem reflexe těmi, kterých se týká. Pokud se na začátku nějakého jednání 
vytvoří program a dojde se obecné shody o tom jak postupovat, pak to není agenda, agenda 
znamená, že mimo diskusi a jaksi „nad ní“ existuje nějaké zadání, prvek, který byl do 
pořadu věcí zařazen, aniž by bylo možné se na něj tázat. Agenda směřuje zdánlivě otevřené 
jednání k nějakému předem určenému cíli nebo předem určeným směrem. Agenda 
je více či méně intuitivní shoda na tom, co je nadřazeno nad mechanismy veřejného 
rozhodování a kontroly. Agenda umožňuje i relativní menšině manipulovat, vystupovat 
koordinovaně, převálcovat ty, kteří si naivně myslí, že o tom, co se má projednávat, jak se 
to má projednávat a hlavně jaký bude výsledek jednání, se rozhoduje v otevřené diskusi. 
Význam agendy je právě v tom, že pro ty, kteří jsou kompatibilní v cílech (pokleslých 
manipulativních cílech) je snadné ovlivnit veřejný prostor. 

Měli bychom být schopni ukázat, že zavedení „agendy“ je jeden z typických projevů levice, 
která nebere vážně veřejnou diskusi a veřejnou správu jako předmět této diskuse. Zájmem 
levice je, aby skrze agendu bylo dosaženo jejího cíle - aby výsledek procesu veřejného tázání 
po dobrém a správném byl určen neveřejnými zájmy.
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Se slovem Režim je to podobné, jen omezuje veřejnou diskusi z vnějšku. Je to něco 
podobného nikoli ve smyslu techniky manipulátora, ale za strany manipulovaných. Režim 
je to, jak věci běží, aniž by bylo možno je ovlivňovat, aniž by veřejná diskuse měla smysl. 
Režim je nějak nastavené jednání, které je obecně přijímáno jako danost těmi, koho se 
týká. Je zásadní rozdíl mezi režimem a diktaturou. Diktatura zcela zjevně omezuje některé 
způsoby, jak veřejně diskutovat o správě veřejných věcí a možnost prosadit výsledky 
takovéto diskuse do praxe. Tomu rozumí všichni. Ale nám  se nedaří našim západním 
kolegům  vysvětlit, v čem spočíval komunistický režim - totiž fakt společenské akceptace 
některých zcela pokřivených daností. Před r. 1989 u nás nebyla problémem diktatura, ale 
režim. Tedy obecně přijímaný status quo, stav, kdy velká většina lidí resignuje a akceptuje 
pro ně ponižující podmínky. 

K tomu patří, že o tom, jak věci běží, se nediskutuje, je eliminována možnost, aby se to, 
jak věci běží, stalo předmětem tázání, obecné diskuse. Režim diskvalifikuje diskusi také 
tím, že její výsledek předem bagatelizuje, tomu, kdo se táže, podkládá nejrůznější nízké 
úmysly. To je demotivující působení režimu: zájem o věci veřejné je obracen vniveč, úsilí 
o pojmenování problémů správy veřejných věcí režim dezinterpretuje jako rozbíječství, 
poškozování dobrého života. 
Diktatura je postavena na násilí a  nabízí tak prostor myšlenkové opozici. Režim vytváří 
pro opozici otrávené myšlenkové prostředí. Režim je praktický obraz manipulativnosti 
levicových myšlenkových přístupů. Režim má svoji agendu, doplněnou hrozbami síly, ale 
přitom může vykazovat  všechny prvky demokracie, klasické instituce státu a formální 
demokratické postupy. Poslední desetiletí komunistických vlád ve východní Evropě bylo 
typicky „režimní“ a r. 1989  je možné chápat jako rozhodnutí nomenklatury zbavit se 
formální diktatury jako příliš nákladného a nefunkčního nástroje moci.

Budoucnost politiky
Je třeba si položit radikální otázku, zda má smysl držet vcelku představu o jednotném 
politickém prostoru pro řešení všech politických a společenských otázek tak, jak nám je 
přenechalo 17. a hlavně 18. a 19. století? Není třeba nějaké zásadnější kritiky politiky? 
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Mimo jiné též proto, že se prostor politiky stal v mnoha ohledech jen manipulativním 
prostorem levice? Dá se ještě mluvit o prostoru politiky, když při současném stavu věcí se 
manipulativnost stala nedílnou součástí veřejného prostoru, je všeobecně přijímána jako  
legální nástroj na prosazování veřejných zájmů? Vždyť míra akceptace manipulativních 
prvků a manipulativních technik ve veřejném dění je tak velká, že už zase téměř dosahuje 
povahy režimu! Neměli bychom si nově definovat vstupy pro politickou diskusi? Neměli 
bychom vyžadovat určitou kvalifikaci pro účast na veřejné diskusi? Je opravdu dále 
udržitelná představa, že budeme navazovat na klasickou politickou diskusi s tím, že my jsme 
věrohodná pravice, a ty, které jsme tu ukázali  jako manipulativní levici, necháme, aby nás 
vtáhli do manipulace svojí agendy, do praktických osidel svého režimu?
Máme-li zachránit prostor politiky, měli bychom přemýšlet o tom, jak ho pře-hodnotit, jak 
mu dát jasnější zadání. 
Naivně se spokojujeme s tím, že stačí ukázat nedostatečnost levicového myšlení, ale to 
vůbec není v současném politickém poli argument. Levice se proměňuje, v současné době 
se stále víc zbavuje konkrétních obsahů, je post-ideová, ideologicky vyprázdněná, nestraší 
svými obsahy a ze své technokratické povahy dělá přednost, dělá přednost z toho, že snímá 
z většiny obtíže rozhodování. Je třeba se přímo ptát, jestli ještě existuje, alespoň u aktivních 
menšin, vůle po tom vytvářet skutečný politický prostor, tj. v nezajištěnosti diskutovat 
o tom, jak spravovat svoje věci. 
V takové diskusi je potom třeba se důsledně zříci těch myšlenkových forem, které vedou
 ke sterilitě - determinismu, vývoji jako pokroku a dalších imanentismů v dějinách atd. 
Prostor politiky jako správy veřejných věcí může stejně dobře pominout, jako se v několika 
krátkých obdobích otevřel. Je nesen tím, jak ho lidé aktivně naplňují, jak se starají o své 
věci, jak jsou schopni si klást a sdílet otázky po tom, co je dobré a správné v kulturním, 
společenském a politickém smyslu.

Měl bych k tomu pár nabídek: člověk není mírou věcí, ani společnost, ani národ, a správa 
věcí přitom není libo-volná.  Nezbytným základem pro správu veřejných věcí je všeobecné 
uznání tohoto faktu, pokora před tím, co přesahuje člověka jako stvořenou bytost. 
Na druhou stranu měřítkem kulturních věcí je jakási proměnná -  je to tradice, která 
se v dějinách nabaluje, dotváří svoje obsahy. Je třeba stále znovu v nových podmínkách
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a souvislostech interpretovat to, co jsme zdědili po svých předcích. V prostoru politiky 
jsme na tom podobně jako církev patnáctého století. Musíme se vypořádat s tím, že něco 
z tradice, nějakou pevnou formu musíme zachovat, i když to v sobě bude obsahovat i 
aspekty levicovosti, neúplnosti, ale nenechme si vnutit diktát tradice, svázané s chybnými 
politickými i kulturními odkazy. To, co bylo, nelze přijímat bez zásadní kritiky. A abychom 
se vyhnuli opakování chyb, na kterých získala levice svoji pozici, je třeba, abychom víc 
uvažovali o člověku jako sociální bytosti, jako bytosti, která je spoluutvářena tím, jak se 
stará o svoje i společné věci.

Některé myšlenky z diskuse:

(Úspěchy levice: levice se jeví jako schopnější podnikatel na trhu myšlenek.)

V této otázce je skryta manipulativnost levice hned dvakrát. 
Jako podvodný myšlenkový podkladek je nám vnucen trh: předpokládá se, že trh je 
samozřejmý základ všeho - a veřejná diskuse o tom, co je správné, je představována jako 
„inertní“ trh myšlenek - jde o zjevný manipulativní posun, protože v případě myšlenek 
nejde o „volbu pro spotřebu“, která může být hodnotově neutrální, ale o hledání dobrého, 
tedy o to, co je v každém případě hodnotově orientované. 
A za druhé, levice je prezentovaná jako dějinně aktivní přístup a pravice jako 
konzervativní, který brání změnám. To je opět podvrh, nenechme si vnutit myšlenku, že 
bychom měli proti levici vytvořit vlastní „agendu“, říci, že na pořadu dne jsou pro pravici 
ty či ony věci a cíle. 
Při vší úctě ke všem, kteří se snaží čerpat z tradice, považuji za aktuálně nejdůležitější 
rozvinout vlastní myšlenkový kontext, pozadí. Toynbeeovsko - vogelinovské myšlení 
o civilizaci a dějinách takovým základem není, a rozhodně není dostatečným východiskem 
pro takové myšlení společensko-politická analýza Arendtové, svázaná s myšlením poloviny 
dvacátého století. Je dobré ukazovat levici jako projev deformovaného lidství, které si 
postavilo jakousi modlu - imanenci dějin, individuální svobodu, národ, trh, techniky 
ovládání - vždy je tu nějaké zbožštění, klanění. Na druhou stranu musíme být schopni 
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ukázat, že to jde i bez klanění, sebevědomě. Teologická fundace je nesporně pro vstup do 
veřejného prostoru klíčový fakt, je třeba ji držet, ale sama tento prostor nevytváří. Je třeba, 
aby dnešní Evropa vzala teologickou fundaci politicky vážně. Ale konstitutivní pro politický 
prostor je politická fundace - to v Evropě došlo k oddělení moci duchovní od moci světské, 
to v Evropě se mohlo začít diskutovat o tom, co je dobré ve světském smyslu. Je třeba nově, 
aktuálně interpretovat význam tohoto faktu, ukázat, co to pro kulturní a politický kontext 
znamená atd. 

(Není třeba hledat nějaké složité filosofické pozadí, pozadím je příběh, který se odehrál v 
historickém čase v Jeruzalémě, na kterém stojí a padá evropské myšlení. Náš úkol je prostý, je 
třeba ukázat, že levice je myšlenkově vadná, musíme umět to dobře  a přesvědčivě říci, je to 
problém naší malé schopnosti rétoriky.)

Netvrdím, že hledání nového politického založení pravice je program pro všechny, 
několikrát jsem zvýraznil význam toho, že je držena teologická fundace pro vstup 
do politiky. Ale: Evropa je založena na faktickém, v  historicky doložitelných krocích 
realizovaném oddělení moci světské a moci duchovní a následně vzniku sekularizovaného 
státu. To je nesporný fakt, a my máme možnost se buď vrátit do modelu křesťanského státu, 
kde křesťanství bude základní podmínkou toho, čemu bychom dnes řekli občanství, tedy 
schopnosti podílet se na správě věcí veřejných (a tuhle představ u považuji za naivní), nebo 
musíme vyřešit problém politického prostoru, který existuje mimo křesťanské myšlení. 
Je sice nesporně odvozený z křesťanského prostředí, ale stejně nesporně je oddělený od 
křesťanské duchovní moci. A navíc ještě komplikovanější je to v USA, kde je politická moc 
odvozena od svobody, kterou je nadán člověk jako stvoření Boží, nikoli od duchovní moci. 
V euroamerickém politickém prostoru zkrátka existuje velice mnohotvárná tradice 
politických institucí, postupů a s tím souvisejících způsobů, jak tématizovat veřejné věci 
- tedy jak vytvářet „politiky“ okruhy problémů a jejich řešení, mezi kterými je třeba se 
rozhodovat. To, že se shodneme na významnosti příběhu, který se odehrál v Jeruzalémě, 
nám v rozhodování politického charakteru nepomůže. Proto se musím vrátit: podstatné je, 
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abychom oproti všem levicovým myšlenkovým stereotypům dokázali jasně vymezit, co je to 
světská moc a jaké jsou rámce a zadání pro politickou diskusi. Pokud do prostoru politiky 
budeme vstupovat, jako by byl samozřejmý, je to selhání. Musíme ho aktivně spolutvořit.

(Říkáte, že se budeme muset nějak kriticky vypořádat s minulostí, něco si z ní vzít a něco ne. 
Není to nebezpečné? Kde vzít měřítka? Nevymezíme se potom tak trochu podle levice, proti ní?)

Každá pravicová politika, která má být věrohodná, musí dát meze liberalismu: člověk ani 
lidstvo jako takové není měřítkem věcí, ani sociální spravedlnost, ani trh atd. A pak je 
otázkou, aby každý v politickém smyslu deklaroval, jaké ohledy ho vedou v politickém 
rozhodování. Evropská tradice postupně vytvořila situaci, ve které se na politickém 
rozhodování podílí velice široký okruh lidí - všichni, kdo o to  mají zájem. Můžeme říci, 
že tihle lidé zpravidla necítí odpovědnost za svoje rozhodování a nebo jen velice úzce 
chápanou odpovědnost v ohledech svého krátkodobého osobního prospěchu.  Můžeme 
ukázat řadu problémů, které to má, ale klíč není až ve všeobecném hlasovacím právu. 
Předcházel mu zpravidla majetkový census - volební právo pro ty, kteří platí alespoň 
minimální stanovené daně a tedy  se podílem na formování veřejných politik de facto 
podílí také na použití  prostředků státu. Ale to by vůbec nevysvětlovalo volbu politické 
reprezentace a způsob, jak se dobrat východisek pro tvorbu zákonů.
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Někdo může tvrdit obráceně, že obráceně politický prostor je od svého počátku svázán 
s majetkem, hodnotou peněz. S tím není možné souhlasit. Hodnoty do něj teprve vnášíme, 
každý z nás tím, že se ptáme na to, co je dobré a správné. Pokud to neuděláme, hodnoty ve 
veřejném prostoru nejsou. Je třeba to zpřehlednit, ukázat, že mnozí se bez takového tázání 
po hodnotách docela klidně obejdou a co to pak dělá s věřejným prostorem.

Ilustruji tím skutečnost, že dnes narážíme na hranice a samotné základy založení veřejného 
prostoru. Opakuji svůj příměr o situaci katolické církve po odtržení protestantů. Církev 
byla v 15. a 16. století částí křesťanů opuštěna, protože trvala na závaznosti tradice jako 
celku, kritika z pozic biblických a raně křesťanských  ji donutila, aby systematizovala a 
zjednodušila svůj přístup k tradici, učinila ho přehledným. Je to obraz, ale je použitelný. 
Je třeba vyhodnotit tradici (samozřejmě v kulturním, společenském a  politickém smyslu) 
a vytvořit základní úzus toho, co je myšlenkově nosné, co je tou částí politické tradice, 
která je konstitutivní a za kterou je třeba dát ruku do ohně. Něco z toho, co činí instituce 
institucemi, něco z toho, co tvoří vlastnictví vlastnictvím, něco z toho, co činí svobodu 
svobodou. Asi nějaké pojetí tvorby politických témat a politických reprezentací, nějaké 
pojetí veřejné kontroly a zpětných vazeb. Nevím. Ale je třeba zbavit se rozbředlosti. 
Kdybych teď měl pokračovat, bylo by to zcela jiné téma než je levice.



20 21

Schizma pravicového myšlení
(Milý M., )

v Krkonoších jsem slíbil, že budu konstruktivní a budu se snažit nikoho přímo nenaštvat, 
a tak jsem ve svém příspěvku uhladil vnitřní spor, který leží v samém nitru pravicového 
myšlení. Mluvil jsem o levici, ale nedá se zakrýt, že na myšlenkové postupy levice je možné 
reagovat dvěma zcela rozdílnými přístupy a argumentačními postupy. 

Jeden předpokládá, že pravice prostě vychází ze zdravého rozumu, jehož světlo nám 
umožňuje vidět věci tak, jak jsou, v souladu s jejich přirozeností. Můžeme samozřejmě 
selhávat, a celý svět se může propadat do omylu, ale to nic neznamená, protože na světě v 
podstatě nezáleží, záleží na pravdě a ta je jedna, nahlédnutelná, a my se jí necháváme vést. 
Nazval bych tuto pozici „dogmatická pravice“. 
Druhý, jehož jsem zastáncem, tvrdí, že pravice je na rozdíl od levice zastáncem otevřené 
interpretace toho, co je předmětem veřejné diskuse. Pravice je v tomto případě zaštítěná 
důvěrou v to, co činí budoucnost budoucností, totiž otevřenost. Věci světa nevyplývají jedna 
z druhé, jak tvrdí levice, ale také nejsou mrtvé a nehybné, jak tvrdí dogmatická pravice. 
V prostředí svobody reagujeme na výzvy, které jsou v řešení otevřené, můžeme obstát i 
selhat a tyto naše úspěchy i selhání vytvářejí, spoluvytvářejí kulturu v širokém slova smyslu, 
vytvářejí tradici  a v užším smyslu politickou tradici. Nazval bych tuto pozici „kreativní 
pravice“, nebo „pravice důvěry v otevřenost budoucího“.

Všechno to, co jsem říkal, souvislosti mezi liberalismem sociálního typu, liberalismem trhu, 
nacionalismem, byrokraticko-technokratickým myšlením, manipulativním nacionalismem 
a socialismem - všechno to platí jen z pohledu a východisek kreativní pravice. 
Co nabízí dogmatická pravice? Má se nechat celý politický prostor „vyhnít“ a vrátit se 
před Kanta, před vznik USA, před deklaraci nezávislosti Spojených států... Ne, nepřeháním. 
Cožpak to nikdo nedomýšlí? Paradox? Dogmatická pravice bere demokratický politický 
prostor podobně jako extrémní komunistická levice - jako nutné zlo, používá ho proto, že 
taková je situace.



22 23

Dogmatická pravice zdiskreditovala katolické politické myšlení nejednou - vždy když měla 
šanci se pod křídly nějakého fašistického režimu „dostat se k moci“, vyřídila si to ve jménu 
pravdy s politickými odpůrci jedna dvě. Naposledy tomuto svodu podlehla pod křídly „Třetí 
říše“, u nás stejně jako ve Francii i jinde. A protože není schopna se od této nehezké tradice 
distancovat, do jisté míry nás všechny na pravici tím diskvalifikuje jako potenciální politické 
partnery. 
Přitom je třeba odlišit, co je teologická fundace pro politické názory a co dogmatická 
pravice. Rozhodně to není totéž, jen je to často chápáno tak, že se právě teologická fundace 
politiky v krizových obdobích znemožnila - teologickou fundaci je třeba očistit, ukázat, že 
zdaleka nemusí znamenat zároveň dogmatickou pravicovost. A je třeba ukázat situace,  kdy 
jde ze strany pravice o momentální omezení politického prostoru a de facto záchranu před 
militantní komunistickou ideologií, jako v Chile, a dokázat, že to není totéž jako vyřizování 
účtů s židy a politickými odpůrci, jako za protektorátu u nás.

Žijeme v převaze levicového myšlení a moderní historie jako by s ním byla neproniknutelně 
spjata. To neznamená, že bychom měli historii odmítnout nebo snad že bychom to učinit 
vůbec mohli. Našim cílem ale  není vypudit levici a všechny bludy ze světa, pohřbít je, 
definitivně zakázat. To je právě omylem dogmatické pravice. A kdo takový cíl má, je naivní 
a politicky nezpůsobilý. Dává totiž najevo, že nedůvěřuje veřejnému prostoru jako místu, kde 
se má cokoli řešit a jde jen o to ubránit se proti úpadku a selhání, případně zavést pořádek.
.
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Milý Petře,

tvoje otázka zněla tak trochu jako „vyber si“ - Aristoteles nebo Platón, 
konstituující akt, nebo idea - a evokovala ve mně známý dialog - a koho volíš, 
Losnu nebo Mažňáka? Losna byl sice vcelku kladný hrdina, ale trochu přitroublý, 
a Mažňák  byl loutkou moci, cizích zájmů. Tahle foglarovská otázka, ač vypadá 
vcelku jednoduše, má jasnou pragmatickou odpovědˇ- „třeba Bahňáka“. 
V prvním plánu se zdá, že není z čeho si vybírat. Neumím odpovídat na takto 
položené otázky, vlastně může člověk odpovídat na otázky, které neformuluje 
sám?
Platon se snaží ukázat čisté formy myšlení o světě - ale přitom ví, že „myšlení 
nemůže bez dalšího tematizovat myšlení“, ví, kdy je třeba sáhnout po 
zakládajícím mýtu. Aristoteles buduje strukturu myšlení o „meta“fyzice, ale ví, že 
stejně důležité je zabývat se tím, co je fyzis, co je etika, politika. Aristoteles ví o 
problému celku, přes všechno co učinil je dalek k tomu být encyklopedistou. Ani 
u jednoho z nich nestojí to, čemu rozumíme jako metafyzice či filosofii v úzkém 
slova smyslu „samo“, neopírá se jen o myšlení.
Jenže o těchhle věcech se špatně mluví, protože všude převládají redukcionisté 
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- a jsou dvojího druhu.  Jedni předpokládají, že svět je součtem věcí res extensa 
(a svět sám je tedy také jakousi věcí res extensa), a ti druzí zas předpokládají, že 
svět se dá popsat jednou rozvíjející se strukturou vzájemně ze sebe vyvozených 
pravdivých výroků. Obojí je zjevně naivní, je to hloupý omyl a přecenění 
racionality a logické struktury.

Je to komplikované proto, že jazyk světa se podbízí, plný zdánlivě korektních 
znaků a syntaxí, ale je též nositelem zkušeností mystických a zároveň 
„materiálem“ zjevení, liturgie a církevní tradice. Janovsky vzato je to takové 
trojiční uspořádání - otcovská teologie církve, logos pojmenování a lásky, a duch, 
který vane kudy chce. 
A vylož v tomhle celou kulturu v širokém smyslu, ukaž v tom všem, jak se 
orientovat v „teď a tady“ našich osobních situací stejně tak jako v aktuálních 
rozhodováních souvisejících s „veřejným prostorem“. Utápíme se v tom. Ale 
není nad to si občas připomenout: jsou věci a pojmenování, přes které nejede
 vlak. Jen pro ně v babylonské spleti jazyků máme k dispozice stejná neurčitá 
a nepřeložitelná slova, která se jindy mohou tvářit jako spekulativní nástroje 
a nebo která se mohou letmo setkat v básni.
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Konzervativec postmoderní

Metafyziku je možné chápat (a já ji tak chápu) jako obor výpovědí o světě, které se svým 
obsahem nevážou na žádné proměnné, tedy na aktualitu světa. Žádnou z metafyzických 
výpovědí (ani jejich soubor) ale právě proto není možné chápat jako komplexní výpověď, 
postihující svět. Požadavek komplexnosti a bezrozpornosti je možno vznášet vždy jen v 
rámci konečného systému, který metafyzické výpovědi předpokládá pro svoji konstrukci, 
pro svoje „vymezení“. 
Požadavek komplexnosti a bezrozpornosti  jednoho (potenciálně úplného) systému (světa) 
je možné chápat jako výpověď ve smyslu: „svět je systém“ a jako takový je tento požadavek 
rozporný. Jde o ambici „božského“ pohledu na svět, která je svou povahou heretická. 
A nebo je druhá možnost: připustit, že světlo rozumu, na které se odkazuje metafyzika, 
je vždy jen lokálním osvětlením toho či onoho a nikoli světlem, které dává přímý přístup 
k pravdě. Pseudobožská ambice by potom říkala: je jeden systém pravd, a to, co nemůže být 
zachyceno v tomto systému pravd, není možno zachytit pravdou. Pak by tedy nějak „byl“ 
celý obor skutečného (ale jak porozumět takovému bytí?), o kterém nelze nic pozitivně 
(pravdivě) říci. Rozpornost tohoto je zjevná. Kultura by byla nemožná.

I kdybychom skutečně měli přímý (!) přístup k pravdě skrze světlo rozumu bez závislosti 
na kultuře, neměla by tato pravda zřejmě charakter bezrozporného systému výpovědí, ale 
naopak, charakter korektivu, „zkumadla“ pro jednotlivé výroky s ambicí pravdy. A podle 
všeho nic takového nemáme. Myslíme a mluvíme řečí, která je jako východisko pro naše 
myšlení tak bohatá, jak bohatá je kultura, kterou jsme přijali. Druhá věc je, že jsme kreativní, 
že ve svém myšlení čerpáme z mnoha  podivuhodných zdrojů. Ale čerpat se nesporně 
nejprve musíme naučit  tak nějak „naprázdno“. Kultura má alespoň časovou přednost před 
konkrétní pravdou, kterou objevujeme, formulujeme - a geneze lidské osobnosti a myšlení 
konkrétního člověka se ukazuje jako klíč k dalšímu.
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Myšlení samo nemá pravdu nijak „k dispozici“, žádná filosofická výpověď není místem 
pravdy, zhmotněním pravdy. Skutečnost má povahu obdobnou „trojiční“: doma jsme 
v rovině věcí a každodenních starostí, ale smysl této rovině dává jednak metafyzická 
struktura - myšlení světa, které je možné systematizovat, jednak mystická rovina - oblast 
zdrojů myšlení, které naopak strukturovat a systematizovat jednoduše nejdou. 

Myšlení se dostává díky „světlu rozumu“ k pravdě. Ale jak to, že přitom jde cestou spousty 
omylů? Jak se tyto omyly podílejí na konečném stavu -  nazírané a do knih vtělované 
pravdě?
Buď je světlo rozumu takové, že prostě nedá, a nedá a pak najednou z černi nepravd zrodí 
skutečné bytí, z těch neustálých „blábolů“ a nepravd se najednou vylíhne čistý tvar bílého 
krystalu - pravdy (a to je asi opravdu neudržitelné i pro nejotrlejší), a nebo je třeba připsat 
nějakou hodnotu i „omylu“ a zmenšování omylu jako procesu. Jenže pak se nelze obejít 
bez čehosi „šedého“, šedého jako Gandalf před metamorfózou smrti. Ale to zase vyznavači 
„pravdy“ nechtějí připustit. Musela by zde totiž být nějaká jiná hodnota než pravdivostní, 
jinak by ještě někdo řekl, že menší omyl je tak nějak plíživě „větší pravdou“, relativismus 
pravdy, brrr.
 Ale kulturní skutečnost je prostě taková, že v ní žádná jednoduchá pravda, která by šla 
zapojit do bezrozporné soustavy, prostě není k dispozici.  V kultuře (v širokém smyslu, 
tedy i v politice a v sociálním smyslu) je třeba interpretovat, existuje spousta výroků, které 
říkají: toto je lepší než toto jiné, nebo toto souvisí s tímto jiným tak, že... Interpretace  je 
vlastní kultuře a jistě je to obor zcela jinak pravdivostně vymezený než „systém pravdivých 
výroků“. Jaká je přirozenost kultury? Není náhodou rozporná tak, že to na společný 
(bezrozporný) jmenovatel půjde převést až po konci věků? 
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Dva autoři, vůči kterým stojí za to se vymezit

Ladislav Hejdánek:  Filosofie a víra, Oikúmené 1990; Nepředmětnost v myšlení a ve 
skutečnosti, Oikúmené 1997
Eric Voegelin: Kouzlo extrému - revolta proti  rozumu a skutečnosti, MF 2000

Takhle ne, říkal jsem si kdysi při četbě Hejdánkových textů a spíše jsem se jim vyhýbal. 
Podobné to bylo s Voegelinem. Protože to, co je nějakým způsobem blízké, může ohrožovat, 
může svojí blízkostí svádět z cesty. Voegelin jako by se pokoušel sedět na dvou židlích: 
na jedné straně brilantně ukáže, že vědomí člověka není nic „uplývajícího“, ale pak neví 
co s tím, že nalézá pulsující neurčitost, chvíli pevnou sebe-jistotu, a chvíli beztvarost 
a diskontinuitu. Zvolí cestu transcendence - vše, co překračuje člověka, je výsledkem 
sebe-přesahu, který se realizuje v kultuře. S tím se nedá souhlasit. Právě v sebe-jistotě 
vědomí, které stojí mimo čas, je zakotvena prostá evidence trvalého, nic není třeba 
překračovat, stačí konstatovat metafyzický obsah tohoto konstatování. Že je to kruh a že se 
člověk ztrácí sám v sobě? Jak jinak, když je v materiálu myšlení odkázán na to, co sdílí nebo 
může sdílet s druhými. Spíše opak je otázkou: jak je možné, že člověk „vstupuje do vědoucí 
pravdy o své vlastní přirozenosti...“ Zase nám nepomůže nějaký sebe-přesah, 
transcendence, vždyť odpovědí je prosté metafyzické konstatování. 
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Základní metafyzická konstatování mají axiomatický, nikoli odvozený charakter. Ukazují se 
jako nutná východiska, bez kterých nelze ukázat člověka a kulturu „vcelku“. Voegelin přesně 
a s nečekanou precizností popisuje vady redukcionistického myšlenkového postupu, 
neodhodlává se ale ukázat na základní bod, kde redukce začíná - v obavě před metafyzikou. 
Myšlení je dobrý nástroj, ale vždy už něco nachází, vždy už „něco má“ jako svůj předmět. 
Myšlení nesporně vnáší do prostoru kultury světlo, ale  nevytváří světlo z nějaké „původní 
tmy“. Myšlení nalézá světlo, otevírá se mu,  kultivuje ho a pracuje s ním. Představa 
transcendence jako výkonu myšlení mi přijde jako selhání.

Hejdánek ukazuje  napětí mezi „věcí světa“ a „věcí zájmu“, chce se vyhnout tomu, abychom 
zůstali ve zpředmětňující pasti, kterou mám odkázalo řecké pojmové myšlení. Bojuje za 
odpovídající pojetí ztrácejícího se subjektu, neváhá otevřít černou skříňku toho, co je to 
natura - příroda, místo aby se jako většina ostatních polovičatě zastavil jen u přirozenosti. 
Ale jistou míru redukce si nese v sobě, jeho svět je tak trochu suchým, protestantským 
světem velké váhy rozumu. Nepřipouští, že by teď a tady, aktuálně mohlo být součástí světa 
něco pulsujícího a neuchopitelného, něco duchovního. Jeho svět je ořezán z obou stran 
- od metafyziky, protože ji chápe jako planý plod pojmového myšlení, a od duchovních 
skutečností, protože je omezen na jediné duchovní téma, redukující teologii na  biblickou 
textovou kritiku a výklad. Jeho výkon je  perfektní, ale díky blbě vymezenému poli zůstává 
prakticky nepovšimnut. Jeho nespornou trefou je otevření budoucnosti skrze „nové“ - 
téma, které je u něj jen načrtnuto a dále nerozvedeno, považuji za klíčové. Budoucnost je 
otevřena. Ale Hejdánek se zřejmě bojí do tohoto tématu hlouběji sáhnout, jako protestant je 
vykořeněný, musí odmítat tradici v silném slova smyslu, neumí s ní pracovat jako s něčím, 
co v sobě nese (skrývá) něco z otevřenosti aktuality.
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Jan Patočka: Přirozený svět jako filosofický problém
(Vydáno 1936, 1971, 1992, kromě toho též francouzsky a německy)

K problému pozitivistické přírodovědy se dá přikročit různě, Patočkův pokus provázat 
„přirozený svět“ a svět přírodovědy měl a má nesporný vliv na řadu jeho současníků 
a následovníků a mimo jiné také značný nepřímý vliv. Mým záměrem je ukázat, že se tento 
vliv nedá  zúžit  a onálepkovat jako vliv husserlovsko-heideggerovské „fenomenologie“. 
Patočkova prvotina se k tomu výborně hodí. Vychází z reality první poloviny 20. století 
-  „Moderní člověk nemá jednotný názor světa; žije ve dvojím světě, totiž ve svém přirozeně 
daném okolí a ve světě, který pro něj vytváří moderní přírodověda...“
Tak Patočka formuluje samotný úvod své práce a následně formuluje svůj cíl: najít řešení, 
které nepodřizuje zkušenost přirozeného světa požadavku objektivity světa vědy. Přitom 
říká: „Nejednota, která tím prostoupila celý náš život, je vlastním zdrojem duševní krize, kterou 
procházíme“. V základu jeho snažení je tedy předpoklad, že odstraněním tohoto rozporu se mu 
podaří odvrátit existující duševní krizi. 
Ocitujeme k tomu ještě závěrečnou část úvodu: „...jednota světa není jednotou materiálu, 
z něhož se (svět) skládá, nýbrž ducha, který jej utváří a udržuje.“ 
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Jak se to má s Patočkovým pojetím úkolu filosofie jako takové? Od počátku vidí především 
sociální, resp. společenský význam filosofického usilování. Je pochopitelné, jak zaměřuje 
svoji filosofickou výpověď: neusiluje o to se do přirozeného světa „vrátit“, ale mluví do 
provázaného světa, ve kterém  má věda svoje místo, snaží se ukázat východiska, která 
umožní brát zároveň vážně i přirozenou zkušenost, a vytvořit tak nový základ pro 
uvažování o lidském společenství.

Na počátku své práce Patočka popisuje dopady, které má na život člověka dominantní 
postavení vědeckých postupů jako způsobů zjišťování dílčích pravd o světě: a není to žádné 
předpojaté schéma. Věda podle něj rozleptává přirozený svět 
a především způsobuje zdání jeho odvozenosti: „... prožívání věcí i nás samých je postiženo 
předznamenáním nepůvodnosti a zdaje. Je to život daleko od pravých a tvořivých světových 
sil... Naivní svět, pojatý jakožto parciální (ovšem strukturní) obraz skutečnosti přírodní, 
nemůže obsahovat nic, co by se nedalo objektivně zařadit a vyložit, nemůže nikdy platit 
za argument proti objektivismu...“ atd.  Ale hlavně: „aniž by vyšel ze sebe sama, člověk se 
zvěcnil, odcizil se svému přirozenému životnímu citu a stává se tím, zač se považuje, aspoň 
na povrchu své bytosti“. A dále pokračuje pasáž o spolehnutí se na přírodu, při kterém mizí 
význam osobního stanoviska, zvýrazňuje se přijímání života a resignuje na otázku po smyslu 
života. Výsledek?  Podle Patočky jsou v lidské povaze obsaženy různé tendence a popsaný 
stav není příliš vhodný pro to, aby vznikaly a rostly silné osoby.

K východiskům práce se dá  tedy shrnout: Patočka si je vědom toho, že svět je vytvářen 
a udržován silou, která přesahuje člověka. Uvědomuje si, že to, co popisuje jako „současnou 
krizi“, není nic fatálního - jde jen o stav, který vytváří podmínky pro to, aby člověk ve svém 
sociálním rozměru upadal, omezuje jeho možnosti, vzdaluje ho od pravých a tvořivých 
životních sil. Etc. Patočkovo rané dílo zjevně není prosto předpokladů, o kterých bychom 
mohli říci, že mají teologickou povahu, ať už se týkají světa, ducha, tvořivých sil  nebo 
člověka, jak mu rozumíme v podobě porušené Pádem. Jinými slovy - Patočka chce 
napomoci překonat vzdálenost člověka od životodárných duchovních sil a filosofie se 
mu jeví jako jediná alternativa a potenciální konkurence svým způsobem destruktivních 
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přírodních věd. Jen ona může vykázat vědám jejich místo a jen ona může ukázat, jak je 
vědecké myšlení závislé na tom, co je přístupné pouze skrze „přirozený svět“.

Patočka  ve své prvotině nechce především hledat příčiny toho, jak se mohl „vědecký“ 
obraz světa dostat k takové hegemonii - chce překonat krizi, chce ukázat na mechanismy 
působení vědeckého myšlení na přirozený svět, předpokládá, že podaří-li se filosofii popsat 
tuto strukturu, věc bude vyřešena a k překonání krize bude učiněn první krok. Vzhledem 
k silnému vlivu Husserla používá mladý Patočka pro řešení zadaného problému formy 
a postupy, které mohou být nyní snadno kritizovány, a Patočka také sám  s odstupem 
podrobuje v tomto smyslu svoji práci výrazné kritice. V dodatku ze sedmdesátých let 
i v doslovu k francouzskému vydání se distancuje od přílišné závislosti na Husserlově 
metodě, pro nás je ale důležité něco jiného. Patočka dílo nereviduje,  nesáhne k tomu, aby 
znovu vymezil popis výchozí situace, z něhož jsme obsáhle citovali, nikterak ho nezeslabuje, 
ba dokonce nekomentuje.  Nepíše novou předmluvu, tu původní nechává bez komentáře.
Patočku zpětně více zajímá pohyb konečného člověka, jeho směrování k pravdě. 
„Překračování odcizení ukazuje, že lidská bytost je vždy bytostí pravdy a že je to půda 
pravdy, na níž se odehrávají dějiny v silném slova smyslu.“ Zajímá ho „spolubytí“, protože si 
uvědomuje nedostatečnost na subjekt omezeného východiska fenomenologie (a dodejme, že 
je mu cizí radikální Sartrův obrat od existencialismu k socialismu). 
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Jinou věcí je, že Patočka ani v pozdních komentářích nedokázal identifikovat další posuny, 
např. to, že matematicky chápaná přírodověda se svojí ambicí formulovat zákony světa 
ustoupila do pozadí a prosazuje se „vědotechnika“ - pragmaticky zaměřená činnost 
směřující k dosahování cílů pomocí technologií. Přitom byl takovému hlubokému vhledu 
na dosah tam, kde se zaměřuje na rozpor mezi pojetím vědy, jak jej prosazoval Goethe, 
a pragmatickým postupem, jakým se využívání vědeckých poznatků zhostilo 19. století.
Patočkova metoda bezesporu postrádala něco důležitého,  její půdorys  a její založení nebylo 
dostatečně široké. Dá se jí vytknout mnohé, ale v něčem pro nás může být inspirací. Patočka 
ví, že není možné bez dalšího odmítnout to, co přichází s Descartem a po něm. Uvědomuje 
si, jak významné je to, co člověk myslí o sobě a o světě - nějak ho to (byť na povrchu jeho 
bytosti) proměňuje. Lidé svoji kulturou spolutvoří svět, v němž žijí, a to až do té míry, že si 
zakrývají to, čím skutečně jsou. A tady vidí svoji roli: filosofie může formovat myšlení lidí 
a skrze myšlení formovat je samé.

Patočka již v šedesátých letech formuloval svoje východiska odlišně než v knize, kterou se 
zabýváme, obraz jeho myšlení by byl jiný, pokud bychom vzali za základ např. Negativní 
platonismus. Pro nás je ale myslím významné vyzdvihnout aktuální, společenský rozměr 
Patočkových snah, stejně tak jako význam jeho Kacířských esejů. Patočka dával širokému 
okruhu převážně levicově smýšlejících intelektuálů nástroje pro to, aby se vzepřeli 
ideologiím, aby se vydali cestou růstu osobností. Pohříchu se v jeho díle postupně zcela 
ztrácí cokoli o tom, čemu se věnuje v úvodu -  že je potřeba se  přitom orientovat ve světě 
duchovních sil. Velmi se spoléhá na schopnosti kritického ducha, na filosofii - a za jeho 
postupem je cítit zjevná obava a odstup od všech držitelů věčných pravd, nalevo i napravo. 
Cesta se podle něj otevírá jedině ve vlivu na společnost  - a to v takových formách, které 
jsou komunikativní. To, co je o světě řečeno, se do značné míry stává součástí světa tak, jak 
se nám jeví. S trochou nadsázky se dá říci, že Patočka v této situaci dělá to, co považuje za 
jedině možné: píše tak, aby se ve světě projevil i jeho obraz světa, aby si intelektuální elita 
mohla něco z tohoto obrazu přivlastnit. Zdá se nám to z dnešního ohledu málo? Jeví se nám 
to s odstupem zkušenosti sedmdesátých a osmdesátých let jako marnost?

Patočkovi mnozí vyčítají, že uvízl mezi Heideggerem a Husserlem,  že opustil významná 
plodná témata a nechal se vést dobou a potom uzavřít v opatrné anti-metafyzice...
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Také jeho pojetí konfliktu mezi přirozeným světem a světem vědy se nám může jevit 
příliš ploché. Ale jeho práce je dostatečným podkladem pro to, abychom problém 
současné krize a neporozumění člověka sama sobě (pokud se vyhneme „přirozenému 
světu“, zatíženému pojmem „Lebenswelt“) mohli diskutovat na již celkem přehledně 
rozpracovaném myšlenkovém materiálu. Je ale otázkou, zdali jsme my sami pokročili 
dál, nejsem si jist, že jsme byli schopni tento problém lépe přeformulovat. Odmítnutí celé 
moderní filosofie nic neřeší, zejména ne otázku, proč se kdysi evropské myšlení na tuto 
cestu vydalo, jak toto „sebezapomenutí“ člověka získalo vládu.

Zasvěceného a vyváženého zhodnocení Patočkova díla jsme se ještě nedočkali, zato známe 
dvě osoby, které považují Patočku za škůdce.
Jiří Fuchs ukazuje Patočku jako toho, kdo svádí na scestí, jeho článek si může čtenář 
Distance přečíst. A shodou okolností se i bývalý premiér Klaus (v polovině devadesátých 
let) vyjádřil v tom smyslu, že až jednou skončí s politikou, chtěl by ukázat „kam Patočka  
zavedl a od čeho odvedl“ české intelektuály. Škoda,  stal se prezidentem, na srovnání jeho 
názorů s Fuchsovými si tedy budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Domnívám se, 
že alespoň v jedné věci je důvod tak striktního odmítnutí stejný: Patočka ukazuje, že pro 
věci, pro které stojí za to trpět, stojí za to také žít. Čerpá z analýzy přirozeného světa étos 
pro společensky závažné jednání. Pragmatický Klaus to musí odmítat stejně tak, jako 
dogmatický Fuchs - pro oba  je takový étos jen něčím umělým.


