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Studie a Slánky

DOMÁCÍ
FILOSOFICKÉ
A TEOLOGICKÉ
MYŠLENÍ,
jeho styl,
tep, rytmus a směrt to je náplni tohoto čísla Studii. Jednotlivé jeho příspěvky
nebyly » objednány «, číslo nebylo nijak »plánováno «. Není to za současné
situace doma ani dobře možné. Přináší tne proto věci, které se náni zcela
náhodně dostaly do ruky z různých pramenu. Přesto se vlak v této náhodnosti
projevuje něco víc než pouhá nahodilost. Je sice pravda, ze už sam jazyk
jednotlivých příspěvků prozrazuje zcela rozdílné mentality. - Styl prvního
příspěvku je zřejmě poznamenán jazykem oněch společenskovědních přístupů vycházejících z marxistické filosofie. Jazyk druhého příspěvku (Uzavřené a otevřené) je silně poznamenán výrazovým stylem transcendentální
filosoße a Heideggerovy fundamentální ontologie s psychologizujícím nádechem,, což jej bude činit průměrnému vzdělanci těžko přístupným. Jazyk
třetího příspěvku (Dopis o biologii) prozrazuje vzácné prolnutí činného
vědce v oboru biologie s filosofem otevřeným porozumivému naslouchání.
Bytí, jazyk, který předpokládá širokou kulturu přírodovědeckou, filosofickou i linguistickou, a proto klade na čtenáře nemalé nároky intelektuální.
Jazyk čtvrtého příspěvku (Křesťanská existence...) je šťastnou rovnováhou
společenské analýzy a teologické reflexe, která se však vyhýbá přílišnému
terminologickému technicismu, takže nepůsobí četbě zvláštní obtíže. Sám
jazyk tedy už prozrazuje zcela různou duchovní provenienci jednotlivých
mi torů.
A přece se zdá, jako by jednotlivé studie byly psány tak, aby na sebe
navazovaly. První líčí celou šíři devastace působenou současným normalt%

začním půhonem, odhaluje pravou tvář této mocensky prosazované neostalinské »filosofie«, která neustalým zdůrazňováním principu stranickosti
a sepjetí teorie s praxí usiluje toliko o ideologické zajištění vedoucí úlohy
strany, tohoto Subjektu, jemuž filosofie je jen » zbraň « a » nástroj « vlastního
sebestvrzování a sebenadýmání mocí. O duchovních dispozicích současné
mladé generace pak říká, že i> v důsledku vývoje v Československu v posledních letech« není mezí ní »ani přesvědčených komunistů, ani marxistů.
Jejich vnitřní víra je povětšině náboženská víra určitého typu nebo filosofické pozice některé z moderních nemarxistických filosofických škol. «
Druhý příspěvek (a i třetí) je jen potvrzením tohoto závěru, nehet svou
kritikou racionalismu je jen odhalením odskutečňující uzavřenosti či monologičnosti subjektu, jehož racionalistická emotivita potřebuje k svému stvrzování objekt, jakési ne-já, jakéhosi nepřítele, například »třídního«. Proto
říká, že » uzavřené sebevědomí je plné nenávisti. Aby se tato nenávist neprojevila ve své niterné podobě, musí být neustále zaměstnávána, musí mít
svůj předmět. Uzavřené sebevědomí musí mít své nepřátele «. Tato kritika
tak rozráží ttzavřenost subjekt-objektového schématu (jež je vlastní marxismu-leninismu) a rozevírá ho dialogu a tím ovšem i tázání po Bohu.
» Nutnost takového zkoumání - říká v závěru - jsme v této stati nalezli
a obhájili jako existenční, niternou potřebu současného světa a společnosti.
Toto pokládám za základní příspěvek této stati ke sporu, který v současnosti
probíhá.«
Třetí příspěvek se nám pak jeví jako velice podnětná seberefiexe vědy,
jako zajímavý pokus o naznačení směru pro překonání Husserlem naznačené » krize evropských věd «. Jeho neúprosný soud nad současnou vědeckou
metodologií, podle něhož » cesta poznání současné přírodovědy se... spíše
než dialogu podobá výslechu za použití útrpného práva « ho vede k zjištění,
že » naše vědecké myšlení přírody je výrazem totalitního režimu v mikrokosmu «. Tak si svou kritikou dnešních vědeckých přístupů »připravil —
jak říká - půdu pro přesnější formulaci onoho kopernikovského obratu našeho smýšlení a postoje, obratu, který od budoucnosti biologie a postupně
veškerých věd s nadějí očekávám. « Je to podle našeho názoru formulace
nanejvýš pozoruhodná. Že je tím v jádře znemožněna jakákoliv » vědecká
ideologie« vyplývá z autorovy kritiky vědeckého chiliasmu tak typického
pro oficiální marxismus leninismus.
Poslední příspěvek, jenž v mnohém dotahuje v předešlých studiích vyslovenou kritiku až do oblasti společensky zaangažované teologické reflexe,
zárodečně formuluje jakousi novou teologii, které dává neobvyklý a provokativní genitiv »průšvihu«. Tato teologie se nám jeví jako náš pendant
2

latinskoamerické teologie osvobozeni Povazujeme tuto studii za opravdový
průlom v nasi dosavadní teologické reflexi, za onu vlaštovku, která sice jaro
nedělá, ale je alespoň naznačuje.
Nemělo by asi smysl si klást otázku, do jaké míry tyto ukázky jsou
typické, jaká kvantita lidí za nimi stoji Významnější se nám zdá, ze všechny,
ač tak různé ve svých východiscích a styk, konverguji V tom je zajisté
důvod a pobídka naděje.
Anonymita tri prvních statí je dána tím, £e u některých neznáme jména
jejich autorů, w jedné pokládáme za rozumnější jméno smtteL Všechny tu
pak vycházejí bez vědomí svých autorů.
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XYz (Praha)
Č E Š T Í FILOSOFOVÉ P O 30 L E T E C H
(Současný stav » normalizované « filosofie)

Osvobození Československa v roce 1945 znamenalo otevření perspektiv také pro filosofii. Filosofické myšlení se v našich zemích vždy
silné vyznačovalo » neakademičností«: jako významné ohnisko vytváření duchovních a kulturních hodnot se filosofie výrazně podílela na
společenských zápasech své doby, až se j í mnohdy nedostávalo času
ani sil k přiměřenému zpracování vlastní filosofické látky a rozvíjení
vlastního filosofického přístupu. Nejen tedy pro povahu filosofie jako
oboru, nýbrž navíc pro tento převažující rys filosofické tradice u nás
byly a zůstávají osudy filosofie přímo a hluboce spjaty s osudy národního a státního společenství v širším slova smyslu.
Období 1939-194.5 do základů ochromilo filosofickou práci. V předválečných letech se poprvé a se zpožděním začalo poměrně soustavně
rozvíjet filosofické myšlení u nás v kontaktu s evropským vývojem.
Tento pohyb byl však neorganicky přeťat právě tehdy, když se česká
filosofie propracovala k úrovni, umožňující hodnotnou tvorbu a vlastní
přínos. R o k 1945 otevřel před filosofií prostor, v němž měla plnit
dvojjediný, víc než obtížný úkol: obnovit násilně přervanou vlastní
vývojovou kontinuitu a svými prostředky se vyrovnat s novou společenskou skutečností poválečného domova i světa i s vývojem speciální
problematiky příslušných směrů a odvětví. V' celém tomto procesu
už v létech 1945-1948 podstatně vzrostla váha a úloha marxistické
filosofie, a řada předních představitelů jiných filosofických škol se
v aktivní konfrontaci s marxistickou filosofií přibližovala jejím posicím.
Do tohoto poměrně organického vývoje zasálil rok 1948 jako historický mezník, který svými důsledky také znova a jinak porušil sotva
vytvářenou kontinuitu filosofie u nás. Společensko politické vítězství
etablovalo marxistickou filosofii do monopolně mocenské pozice státní
filosofie, která j i sice saturovala nebývalými institucionálními možnostmi, zároveň však představovala vážné nebezpečí jak pro její existenci jako marxistické filosofie tak pro vývoj filosofie vůbec. Nebezpečí, obsažené přímo v koncepci monopolního postavení marxistické
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filosofie, se ještě stupňovalo tím, že v obecně politických poměrech
se prosazovaly rysy tak zvaného kultu osobnosti a že převládala stalinská koncepce marxismu. V prvním poúnorovém období nebylo
sil, které by se na marxistické půdě - a jiná objektivně nepřicházela
v úvahu - účinně postavily proti těmto tendencím, neboť mladí marxističtí nadšenci se v revolučním zápalu stávali v naprosté většině jejich
horlivými nositeli. Zralých tvořivých osobností se českému marxismu
nedostávalo také v důsledku válečných ztrát. Podstatné omezení až
likvidace možností práce a publikace pro představitele marxistické
filosofie v tomto období jsou symptomem, že procesy navazování
kontinuity, vnitřního vyrovnání s novými skutečnostmi a konfrontace
s jinými filosofickými směry byly ochromeny či na čas se zastavily.
Marxistická filosofie se v e společnosti šířila a upevňovala především
propagandisticky, se silnými rysy předávám hotových ideí; v několikanásobné izolaci si nekladla otázku, co j e vlastně filosofie, a svou
programovou společenskou úlohu spatřovala v co nejbezprostřednějším spojování marxistických tézí a principů především se společenskými a politickými fakty.
Teoretická práce všeho druhu má svou logiku, která se dříve nebo
později prosadí u všech, kdo do této oblasti vstoupili s vážným úmyslem.
Tak se mezi marxistickými nadšenci, kteří mnohdy náhodně zaplnili
institucionální základnu vytvořenou pro marxistickou filosofii po
roce 1948, začala už od roku 1953 vyslovovat stanoviska, která překonávala apriorní dogmatické přístupy. K tomuto pohybu došlo zprvu
na půdě dějin české filosofie. Nejlepší výsledky, zpracované v tomto
směru z teoretických podnětů, znamenaly nejenom příspěvky k dějinám české filosofie, ale především významné kroky k uvědomění
problematiky marxistické filosofie jako filosofie na jedné straně a na
straně druhé určitou marxisticky humanistickou orientaci ve filosofii
českých dějin. V každém případě se také už tady připravovaly významné duchovní složky pro pozdější střety o další orientaci naší socialistické společnosti.
Dvacátý sjezd znamenal mocný impuls pro rozvoj kritičtějšího
a tvořivějšího úsilí v marxistickém myšlení. Kritika systému stalinismu
a jednotlivých jeho deformací v oblasti teorie a kultury urychlila
a prohloubila odbourávání mnoha metodických a teoretických dogmat
také v marxistické filosofii; jako neplodné a škodlivé pro filosofii
i pro společnost se ukazovalo celé dosud převládající pojetí »jednoty
filosofie a praxe«. Ačkoliv protidogmatické marxistické úsilí j e teď
5

především neseno společenskou angažovaností jednotlivých filosofů
v demokratisaci a humanisaci socialismu u nás a vlastní teoretické
podněty jakoby ustupují do pozadí (ojediněle dojde i k dílčím polemikám obou orientaci), vzrůstá zároveň z několika stran pochopení
pro specifičnost filosofie a uvědomění toho, že zvyšovat společenskou
působnost filosofie j e proto možno pouze skutečnou filosofickou
tvorbou. S nejrůznějšími peripetiemi prosazuje se na této půdě od
počátku šedesátých let výrazně pojetí marxistické filosofie jakožto
otevřeného systému, a toto pojetí se také začíná reálně uskutečňovat
v e filosofické práci. Marxismus vstupuje do plodného dialogu s nemarxistickými myšlenkovými směry, které nejsou odkázány za hranice legality, začíná se konfrontovat se stavem filosofického myšlení
v jednotlivých disciplinách v ostatním světě a navazuje přerušenou
kontinuitu s domácími tradicemi. T í m se zároveň začínají vytvářet
podmínky pro diferenciaci uvnitř marxismu a pro konstituování
různých směrů marxistické filosofie. V sebeobrodném procesu překonávání dřívější mocensko-monopolní pozice nastupuje česká marxistická filosofie první výrazné kroky jako skutečně vlivná, živá a tvořivá složka obrody a rozvoje socialismu v naší společnosti. T o došlo
posléze s v ý m způsobem zčásti i oficiálního vyjádření: v dokumentoch XIII. sjezdu K S Č a zvláště na únorovém zasedání Ú V K S Č v roce
19Ó7 se dostalo teoretické frontě včetně filosofie kladného hodnocení,
které značně zmírňovalo v předchozích letech obvyklý rozpor, rozpor
mezi hodnotou výsledků filosofické práce a jejich oficiálním společenským uznáním. Aktivní podíl filosofie a filosofů také na bezprostřední přípravě stěžejních stranických dokumentů pro polednové vedení K S Č v roce 1968 bylo v tomto směru j e n logickým vyvrcholením
dosavadního vývoje.
Tvářnost procesu ideologické normalizace
Málokdo si ještě v roce 19Ó9 představoval rozsah a hloubku likvidačních zásahů, které měly v příštích letech postihnout také filosofii
a které ve svých důsledcích znamenají znovu úplnou diskontinuitu
s tvořivým rozmachem šedesátých let. Nástup destrukce zejména
v stranických prověrkách a v první velké vlně existenčního postihu,
která byla s prověrkami 1970 spjata, byl už výstižně a dosti detailně
zachycen (1). Tento nástup se orientoval především na odpovídající
£1) Sr. V. P R O Š B K - J .
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personální v ý m ě n u ve všech, vedoucích složkách a orgánech oboru,
a na obsahovou a osobní likvidaci všeho a všech, kdo byli bezprostředně spjati s demokratizačním hnutím roku 1968, ať už šlo — v převážné většině - o bývalé členy K S Č nebo o nestraníky (» vyloučené
nebo vyškrtnuté z K S Č a j i m na roveň postavené bezpartijní « v úředním žargonu). » Zdravé jádro «, které se chopilo vedení likvidačního
procesu, bylo zpočátku početně značně slabé a sotva stačilo obsadit
potřebné pozice I při nevídané kumulaci funkcí. Četné » reorganizace «,
probíhající v této době, právně usnadňovaly propouštění kvalifikovaných vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků, a zároveň
umožňovaly nevelké skupince soustředit do svých rukou všechny
pro obor významné pozice. Při reorganizaci Filosofického a Sociologického ustavu ČSAV, která se uskutečnila k 1. lednu 1 9 7 1 , byl na příklad » vyřešen « také Ustav pro teorii vědy, Ústav pro výzkum veřejného
mínění a později Ustav architektury a životního prostředí, nemluvě vůbec
o zrušených odděleních uvnitř těchto bývalých institucí. Přesto byl
nedostatek spolehlivých kádrů tak citelný, že mimo jiné byla j m e n o vána vedoucím Sociologické sekce {reorganizovaného) Ústavu pro
filosofii a sociologii ČSAV osoba, která neměla ani sociologické vzdělání ani kandidaturu věd, nebyla ani věděckým ani pedagogickým
pracovníkem, a navíc nebyla při jmenování ještě ani členem K S Č . (3)
Vlastní bojový program měl však teprve přijít. Postavení filosofie
v existujících socialistických státech j e tak úzce spjato s pohybem m o cenských poměrů, že devastace tohoto oboru po roce 19Ó9 u nás proběhla v úzkém sepjetí s degenerací politického systému do současné
podoby, která nemá a neměla obdoby ani v naší minulosti, ani ve
v ý v o j i ostatních socialistických zemí po roce 1945. (3)
Mocenské síly, nastolené posléze v Československu po okupačním
zásahu zvenčí a representované v ústředním měřítku postupným sbli-

(2) Jde o F. Charváta, který byl v Sociologickém ústavu Č S A V na stáži jako matematik.
K jmenováni a urychlenému přijetí do K S Č stačilo, že byl členem » party « J . Kučcry-Smrčiiiy,
jednoho z nejprimitivnčjších a ncjagrcsivnějších »ideologů « tohoto nástupu, a J . Krejčího, nového referenta pro Č S A V v aparátu Ú V K S Č ! J , Charvát, který tuto - a mnoho dalších - funkd
zastává dodnes, vyjádřil ovšem předem rozhodné odhodláni rozdrtit revisionianius a revisionist/
z bývalého ústavu.
(3) Kvalitativní odlišnost dnešních československých pomérů. ode všeho, co sc kdy kde
po roce 1945 v příslušných státech dělo, lze samozřejmě vysvětlit jen s přihlédnutím k známým
politickým mechanismům byrokratického socialismu, to samo však jeítS nikterak nestačí k pochopení její jedinečnosti a v jistém smyslu výlučnosti. Dostali jsme sc svým způsobem dočasné i » mimo déjiny « socialistického světa, a všechny zkušenosti a představy založené na vnitřní znalosti
padesátých let a Novotného éry, jsou vzhledem k naší současnosti jen zavádčjící.
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žováním a proplétáním husákovsko-bilakovských posic, podnítily na
všech stupních a ve všech složkách shora až dolů všemožnou a téměř
neomezenou aktivitu a iniciativu v údajném » boji proti oportunismu «.
V e jménu tohoto boje se postupně - když seznali svou » příležitost« uvedli do zápasu o vzestupný společenský pohyb dříve mocensky
a materiálně méně saturovaní, případně nesaturovaní jednotlivci a skupiny, kterým šlo o přerozdělení preferovaných posic v e svůj prospěch
Poměrná stabilizace kádrů v Novotného éře nedovolila totiž už zpravidla nový výrazný vzestup osob zcela neschopných a diskreditovaných, značný počet přednějších pozic ve všech oblastech byl navíc
mimo dosali pro nové uchazeče, kteří v postupu narazili na »generační zátku«. Nikdy dříve ani ve vývoji jiné socialistické země po
válce nebylo naráz uvolněno takové množství posic, jako v Československu po roce 1969. Z hlediska dynamiky moderních společností
představuje tato násilná změna ojedinělý experiment zvláštní ceny.
Většina těch, kterým se nakonec podařilo vyklizené pozice obsadit,
j e si dobře vědoma toho, že bez » normalizačních « opatření by se j i m
nikdy takové šance nedostalo, případně že jejich osobní kvality získanému postavení příliš neodpovídají. Jsou proto připraveni své » v y m o ženosti « rozhodně a všemi prostředky bránit. Jejich navenek anachronícké ulpívání na stále rozhořčených útocích proti » pravicovým oportunistům « - v roce 1975 zjevně zcela na úkor positivního řešení nároků spojených s novými funkcemi těchto » bojovníků « - nemá zdaleka povahu rituálu a » lip-service «, nýbrž nabylo svérázného živého
obsahu: jde o společensky schválenou a vyžadovanou formu vyjádření
skutečného vlastního zájmu — ospravedlnit získání příslušné pozice
a nedovolit nejen návrat, ale nepřipustit ani krůček k občanské rovnoprávnosti pro ty, kteří by mohli nové postavem ohrozit. Bezostyšnost
a brutalita » konsolidačních « zápasů byla dána jednak složením a skutečnými záměry skupin, deroucích se na všech úrovních k moci, jednak
tím, že tyto procesy probíhaly příliš dlouho v podmínkách,, kdy byly
přechodně rozrušeny všechny regulující, kontrolní a zpětné společenské vazby a mechanismy. Nebylo obrazně řečeno ani »pravidel
hry « za situace, kdy téměř všechno, co koho právě napadlo a co chtěl
právě on, mohl také provést, když se jen halasně přidal k honu na
»pravicové oportunisty«. Zběsilosti - tohoto náporu nekladli přiměřený odpor ani ti, kdo by snad byli mohli. V této masové reakci
zaznívá i psychická reakce na všeobecně sdílené naděje roku 1968 jestliže došlo k takovémuto krachu, nemá nadále jakýkoli odpor a j a S

kákoli skutečná osobní politická angažovanost smysl. Výsledkem všech
těchto proces.ů a pohybů jsou tak podstatné změny v e struktuře společností, že budou jednou popsány a analyzovány jako obsahem a dosahem obdobné povaze a významu společenských změn v letech 194S1950. I k d y ž bezprostředně mocenská kvalita systému hraje různě
významnou roli v jednodivých oblastech a na různých úrovních společenského života, obecně platí, že výsledkem dosavadního dění j e
také hluboká a trvalá disproporčnost a disparátnost » nových elit« mimořádně nekvalifikovaných, omezených a nemorálních, v pravém
slova smyslu konjunkturálně oportunistických - k potřebám a nárok ů m společenského organismu. Toto silné vnitřní napětí j e tím ostřejší,
že civilisační a kulturní vyspělost v českých zemích j e stále poměrně
vysoká a že představitelé mocenského systému, likvidovaní po roce
1969, patřili v rozhodujícím počtu k typu už postalinské elity. Vědomí
či spíše tušení, že toto vnitřní napětí existuje odshora až dolů, a že j e v
dohledné době neřešitelné cestami a prostředky, přijatelnými pro saturační motivy nových vládců - zpětně ochromuje možnosti organického
vývojového řešení a uzavírá bludný kruh oné zvláštní nehybné zkostnatělosti, která na současné československé situaci bije zvenku do očí.
Skupina, která si po roce 1969 urvala vedení ve filosofii, se horlivě ujala poslání znovu nastolit diskreditovaný model striktního m o nopolu marxistické filosofie, a to v její nejdogmatičtější a nejvulgárnější podobě. Tito lidé jsou spolu se všemi svými pomahači a donášeči osobně odpovědni za všechno, co se v oboru dělo dál, a aktivní
podii jednotlivých osob j e široce znám. Jde tu o několik základních
typů, a to zejména: převážně cynických kariéristů (manželé Filip coví,
J . Sedlák), převážně dogmatiků, kteří se nemohli před rokem 19Ó9
odborně uplatnit přiměřeně s v ý m ambicím (L* Hrzal, J . Hrůza), » přebarvených « dříve stejně konjunkturálních obroditelů ( R . Richta dokonce autor sloganu »socialismus s lidskou tváří«). Koalice HrzalRiclíta přitom personálně skoro přesně koresponduje aliancí a prolínání Bilak-Husák.
Politicko ideologický program » normalizace « a » konsolidace «
v e filosofii, který tato skupina postupně uskutečnila, se objevil nedlouho
po vydání centrálního politického Poučení z krizového vývoje ve straně
a společností po XIII. sjezdu KSČ, a to jako víceméně utajená vnitrostranická brožura: »Nastiň kritické analýzy společenských véd zejména
v ČSAV« (Vyd. Ú V K S Č v květnu 1 9 7 1 , stran 167, připravilo Oddělení školství a vědy Ú V K S Č ) ,
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Po roce 1969 byla sepsána a pronesena taková záplava lží, denunciací, nadávek a nesmyslů, že ještě daleko přesáhly citovaný materiál, avšak právě jeho úloha ibyla klíčová a dlouhodobá. Koncepce
celé kritiky, která v úvodu obsahuje hodnocení v ý v o j e společnosti
a hodnocení vývoje společenských věd u nás, j e prostá a přímočará:
naše společnost j e prosáklá maloměšťáctvím, a z této báze vyrůstá
oportunismus, který po roce 1956 začal stále výrazněji prorůstat stát
i stranu. Ve stati z roku 1 9 7 1 , rozvádějící toto poučení, tvrdili autoři
J . Obzina - A . Dolejší o letech 1968-1969 dokonce: » Fakticky nám
začala vznikat nová buržoasie». (Sešity 15, str. 35).
Krizovost šedesátých let podle Nástinu nebyla v neschopnosti a nemohoucnosti řešit problémy, nýbrž v tom, že zakukleným maloměšťáckým oportunistům se dovolilo o existenci problému jakž takž
mluvit. Kuriózně jako jediný další faktor - bez jakéhokoli dalšího
komentáře či rozboru - připouští tento materiál, že » nemůžeme zavírat oči před skutečností, že všeobecně demokratická ideologie j e
typická nejen pro starší generaci, ale že j e bohužel příznačná i pro generace, které již vyrůstaly a byly vychovávány na socialistických školách«. (Nástin, str. 15).
Vzhledem k maloburžoazní specifice Československa (4) byla podle
autorů Nástinu agresivní vlna maloměšťácké ideologie ve světě po roce 195Ó příznivá vnitřním maloburžoazním živlům, a tak »Pravice
získala hegemonii v ideologickém životě země ještě před lednem 1968.
Situace byla těhotná kontrarevolucí. « (Nástin, str. 17).
D o roku 195Ó bylo údajně všechno v pořádku, po roce 1956 strana
přestala ideologickou frontu dostatečně řídit : » Namísto zásadního boje
za positivní řešení nových otázek převažoval v tomto období při
řízení ideologické fronty stále více centrismus. « (Nástin, str. 29).
Oddíl, pojednávající o filosofii, rozvádí jen tuto celkovou koncepci a dosazuje hesla a jména. Hlavní viníci naaloburžoasnílio oportunismu, revisionismu a opuštění marxismu ve filosofii byli poprvé
souborně oficiálně ocejchováni v tomto složení: I. Sviták, K. Kosík,
M. Machovec, J . Cvekl, L. Tondi, M . Průcha, J . Hermach, E. Kadlecová, I. Dubská, I. Dubský, I. Michňáková, J . Srovnal, J . Zunu:, J .
Klofáč, R . Kalivoda, M . Král, J . Šindelář, J . Patočka a další. {Nástin,
str. 29).
(4.) Srov.: J . ODZINY-A. DOLEJŠÍHO: • Následkem historických zvláštnosti vývoje kapitalismu v Československu zapustil maloburžoasnl živel neobyčejně hluboké kořeny v politické,
ekonomické, sociální a ideologické struktuře naäi společnosti, t Strana 35 citované statí.
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Nemůžeme tu bohužel zacházet do pikantních jednotlivostí, ilustrujících úroveň této historické »• analýzy
Aspoň příklad: » Marxisté vedou dialog s křesťany tak, že ustupují ze svých pozic a doslovse nabízejí za jakoukoli ť tvrdou měnu \ Pořádají se společné semináře a přednášky s evangelíky a katolíky, při nichž se vznesené hovoří
o bytí a jiných ' ontologických' kategoriích, pod nimiž si důsledně
myslící člověk, materialista, už sotva co představí. « (Nastiň, sti\ 26).
A tak j e formulován negativistický závěr, zcela protichůdný kladnému hodnocení těchže oborů v dokumentech XIII. sjezdil K S Č (bez
ohledu na to, že materiály a usnesení tohoto sjezdu nebyly zatím paušálně zatraceny): » Selhání značné části společenskovědní a umělecké
inteligence, převážně pak komunistické inteligence, prokázalo naprostou neúnosnost předlednové kádrové praxe v oblasti vědy i neúnosnost metod řízení, usměrňování a kontroly strany nad touto
oblastí. Prokázalo, že zaměření výchovy, výběru a rozmísťování vědeckých pracovníků, jakož i zaměření práce některých vědeckých
a výchovných institucí bylo chybné. « (Nástin, str. ióó).
Tento závěr, jak j e patrné, obsahoval zároveň jednoznačný program
dalšího frontálního postupu: Nejen zpátky před Leden, ale proti všemu, co Leden připravovalo. Kladivo na čarodějnice bylo s úspěchem
zhotoveno a bylo ho zapotřebí, neboť podle Nástinu proces očisty
od pravice nebyl zdaleka ukončen (v létě 1971). Šlo však ještě o mnohem
víc než o aktuální » čištění
a to o rozhodnou přeměnu celého oboru
do podoby, kterou měl v dobách, kdy podle autoru ještě všechno
bylo jak být má, a to bylo před X X . sjezdem K S S S . V tomto procesu
» přestavby « sehrál Nástin po všech stránkách významnou likvidační
roli.
Nejjednodušší nakonec byla funkce vlastního »kladiva na čarodějnice «. Komise, ustavené k tomuto účelu od Ú V K S Č , podle Nástinu rozpracovaly obsáhlé centrální » Kritické analýzy « pro jednotlivé
obory. Taková analýza (ve zkrácené formě!) pro obor filosofie vychází
už čtvrtý rok na pokračování ve Filosofickém časopise. Na tomto základě vypracovávala jednotlivá pracoviště » kritické analýzy « vlastní
(v rozsahu i na tisíc stran), pokrývající časově celý úsek po roce 1945
a známkující pro určitá údobí tak či onak většinu pracovníků. T y t o
analýzy se od roku 1971 zcela orwellovsky stále přepracovávají,, doplňují
a vyostřují v souladu s dalším postupem » normalizace «: jsou centrální
pracoviště, kde se za čtyři roky navršilo několik desítek těchto postupných variant. » Kritické analýzy « se staly nástrojem další diferenciace
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a » očisty «: kdo chtěl trvale zůstat u své práce, musel akceptovat příslušná hodnocení, provést sebekritiku v duchu závěrů poslední varianty a zejména podat adresnou kritiku ostatních a dalších » revision i s t « . Ačkoliv v provádění byly a jsou značné rozdíly mezi pracovišti - a úplně odlišná j e situace 11a Slovensku - atmosféra revaixše,
strachu a zastrasování, primitivismu, kariérismu, nepokrytého cynismu, zvůle a skutečného politického oportunismu převládla všude.
Zvláštnímu tlaku byli na každém pracovišti vystaveni vybraní
jednotlivci, jejichž zlomení bylo plánováno jako zvláštní doklad zdaru
a úspěchu » n o r m a l i z a c e D o c h á z e l o tu i k paradoxům - ti, kdo odvolali, odcházeli někdy dřív než někteří, kdo ze svých posic neustoupili; ve výjimečných případech se dalo požadované kritice a sebekritice vzdorovat až dva, tří roky. T i , kdo se drželi, byli pochopitelně
hodnoceni stále negativněji a negativněji, a paradoxně si vysloužili
zařazení do nejhorší kategorie » předních představitelů oportunismu«
na svém pracovišti či ve svém oboru až - nebo převážně až ~ v pokročilém období » normalizace
V Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV,
nechvalně proslulém po celé republice patologickým extrémismem,
se už několik let sleduje a registruje, kdo a s jakou frekvencí se uvnitř
pracoviště ještě stýká se » živly «, rozumí se s těmi, kdo byli odepsáni
a odepsali se, ale formálně ještě neodešli. Údaje se zanášejí do kádrov ý c h posudků příslušných spolupracovníků.
Na jaře 1975, téměř sedm let po sprnu 19-68, očista filosofie stále
ještě pokračuje. Z hlavních viníků, které stanovil Nástin, j e už pouze
jediný zaměstnán na původním místě, převážná většina nemá zaměstnání vůbec, a vybraná pracoviště dosáhla až kolem 7 0 % propuštěných
z původního stavu vědeckých a pedagogických pracovníků.
Jako by vůbec nebylo čtvrtstoletého vývoje - což se dá bohudík
pouze předstírat - staly se zaklinadly konsolidované filosofie opět
vulgárně chápané zásady s tramek os ti, ideologičnosti a jednoty filosofie
a praxe. Likvidátorům se téměř beze zbytku podařilo, že oficiálně
existující » filosofie« dočasné opět funguje v duchu Nástinu j a k o bezprostřední apologetika aktuálních politických tézí a direktiv, dokonce
nezákonnosti a zvůle.
Tak napsal - z vlastní potřeby a vůle - na příklad v úvodníku
Sociologického časopisu R . Ridhta: »Jestliže známé prohlášení některých
kulturních pracovníků Francie a dalších zemí, otištěné loni v Le Mondu
a zamýšlené jako » protest « proti údajné diskriminaci » velkých duchů «
československé filosofie a sociologie, vzalo na svůj štít j a k o symbol
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jmenovitě Bafifka (vyučeného baletmistra který nikdy nenapsal jedinou vědeckou práci a dokonce nebyl ani s to dosáhnout titulu kandidáta
věd; vyžíval se jako místopředseda přípravného výboru K A N a byl
po právu volán k odpovědnosti), je to jen svědectvím nevyhnutelného
fiaska všech snah obvinit marxis tick o-lcninské síly,, které musely svést
složitý zápas o skutečný rozvoj hluboké a systematické vědecké práce
v těchto oborech, z ' likvidace' československé filosofie a sociologie. «
(,Sociologický časopis, č, 4, str. 337).
Formy stranického řízení byly zmnoženy a »prohloubeny « tak,
že o přijetí posluchače na filosofickou fakultu rozhodují jmenovitě
vyšší stranické orgány, a vedle všech jiných forem stranického řízení
se centrální filosofická pracoviště pro jistotu stala ještě přímo nomenklaturními stranickými institucemi.
Výrazně se změnilo tématické zaměření ve směru všech Poučení,
Nástinů a Kritických analýz. Za posledních pět: let se produkce v českých zemích převážně věnuje kritice československého » revizionismu
a oportunismu« a kritice »buržoasm« filosofie - jediná pravidelně
vycházející edice Sešity má přímo podtitul »Příspěvky ke kritice lutržoasních a revizionisťických teorii«. Primitivní dogmatismus, na rozdíl
od padesátých let vnějšně přizdobený hojnými citáty ze západních
autorů, ovládl pole do té míry, že nezřídka nelze do češtiny překládat
publikace a články, které vyšly v jiných socialistických zemích včetně
Sovětského svazu, protože by v současné situaci naší filosofie » působily revizionisticky«, anebo je přímo někteří oficiální představitelé
oboru u nás za revizionistické považují. N a československo-sovětských
pracovních poradách a zasedáních se v posledních letech nejednou
stalo, že sovětští partneři vytýkali materiálům, předkládaným naší
stranou, přílišnou ideologičnost, nedostatek analýzy, malou pozornost
k vlastním filosofickým problémům atd*
Teoreticko-metodická úroveň filosofické produkce sc výrazně snížila, nevyšla snad jediná zajímavější původní práce, a kvalifikovaně
napsané stati ve Filosofickém časopise, kterých je velmi málo, se zpravidla týkají okrajových problémů. Neexistuje jakákoli diskuse, polemika, výměna názorů. Ba dokonce ani mezi aktivisty a konsolidátory
navzájem, pravda se opět předkládá a vedoucí má opět p r a v d a Byla
dokonce » reorganizována « i Filosofická jednota, a to tak, že její činnost
včetně činnosti řádně zvoleného výboru byla shora a zvenčí zastavena:,
dosavadní členství byla zrušena a do nové, » konsolidované « organizace byli přijímáni jen.nynější členové K S Č a j i m »na roven posta-

veni « nestraníci. Přímo vzorová » zájmová vědecká organizace «! Jestliže se v padesátých létech začínala u nás obroda marxistické filosofie
na pude dějin filosofie, je dnes oddělení dějin filosofie v Ústavu pro
filosofii a sociologii téměř likvidováno a uvažuje se i o zrušení názvu,
a jen slabé pozůstatky někdejší úrovně v této oblasti se udržují na
pražské a brněnské filosofické fakultě. Zmíněná už edice Sešity, která
dosáhla zatím 35 titulů, zůstane ostudným dokladem tohoto stavu.
Vydává ji Ústav pro filosofii a sociologii ČSA V, redakční rada : J . Kučera.
J . Filipec, Z. javůrek, F. Charvát, P. Maydl, J . Zelený, M . Nárta.
Sešity názorně ukazují, kam až mohla klesnout produkce, nazývaná
» filosofickou Není divu, že také ve filosofii jsou doktoráty a vědecké
hodností udělovány za soubory novinových » kritik pravicového oportunismu a revizionismu«. Konečně, na zpracování problematiky vědecko-technické revoluce, která snad jediná si udržela tématickou
kontinuitu a vede j i stále R . Richta, bylo by možno přesvědčivě a detailně prokázat textovým rozborem nynějších a dřívějších publikací
pragmatické opuštění někdejší koncepce ve prospěch toho, co se dnes
» v podpoře politiky strany « vyžaduje, zjalovění a vyprázdnění obsahu,
znásilňování faktů a literatury, denunciaci společenských a filosofických
hodnot. Právem dostala v těchto dnech cenu nakladatelství Svoboda
opět publikace R . Richty a kolektivu Clověk-věda-technika: vyhovuje
aktuálním společenským potřebám právě tak, jako před sedmi léty
vyhovovala aktuálním poměrům tehdy v témž nakladatelství odměněná publikace R . Richty a kolektivu (po roce 19Ó9 ovšem vyměněného kolektivu) Civilizace na rozcestí. Mezi oběma publikacemi
provedl hlavní autor požadovanou sebekritiku a zejména ostrou kritiku svých bývalých spolupracovníků.
Programových cílů Nástinu z roku 1971 bylo zhruba dosaženo:
to, co dnes v normalizovaném Československu existuje jako institucionálně provozovaná a zveřejňovaná » filosofie «, má s filosofií společného asi tolik, jako husákovsko-bilakovský politický systém s ústavními zásadami demokracie a politických svobod.
Výhledy a zárodky naděje
Tváří v tvář rozsahu a hloubce devastace, do které dnes upadla
česká filosofie, nemá smysl klást otázky o povaze a poslání filosofie,
které začaly být řešeny v šedesátých letech. Vzhledem k současné
oficiální podobě tohoto oboru nemá vlastně zatím smysl klást jakékoli
14

otázky vůbec. Avšak ani společenské j e v y a vztahy,, které dočasně
nabyly » mimo vývojové « podoby a postavení, nebývají z odstupu
bezvývojové. Zůstaly vůbec nějaké reálné vnitřní síly a perspektivy
změny?
Podobně jako v jiných oborech nepodařilo se naštěstí ani ve filosofii stoprocentně likvidovat všechny možnosti privátní filosofické
práce, jde tu však spíše o výjimečné jednotlivé případy. Propuštění
filosofové patří k těm - na rozdíl na příklad od ekonomů a právníků kteří nejtíže nalézají takový způsob obživy, který by dovoloval soustavněji pokračovat ve vlastní práci. Filosofii lze stěží provozovat
v autobuse půl hodiny denně po únavě z celodenní vyčerpávající práce.
Věkově j d e o lidi, kterým j e dnes 40-50 let a zůstávají tedy pod dnes
kýženou důchodovou hranicí, s jedinou snad výjimkou J . Patočky,
kterého třetí » likvidace« v jeho životě - v letech 1939, 1950 a 1970 musela poslat aspoň na penzi. Několik dalších, kteří navzdory všemu
pokračují aspoň částečně v práci, činí to za krajních osobních obětí,
na úkor svých rodin a pod existenčním minimem. Nicméně tyto
izolované pokusy jsou jedinou fdosofickou tvorbou současnosti v českých zemích a její autoři jdou v tomto smyslu paradoxně ve šlépějích
a po boku některých představitelů nemarxistické filosofie, které snad
po únoru 1948 k těmto formám existence a práce sami pomáhali zalinat
Velmi řídká j e dosud práce »do zásuvky « mezi nevelkým počtem
těch, kdo přežívají jako řadoví nebo pomocní pracovníci ve filosofických institucích, nestali se sami aktivisty » konsolidace« a vnitřně
nesouhlasí s »normalizačním« pojetím filosofie. Měli by poměrně
nejlepši možnosti" organizace volného času, přísunu literatury atd.,
pravděpodobně tu však hrají svou roli sociálněpsychologické faktory všeobecná nejistota, apatie, stress, intenzivní a přitom nesmyslné zatěžování v pracovní době, konflikty vědeckého a pedagogického svědomí s ukládanými úkoly a požadavky. Tito lidé patří nicméně k zálohám budoucího v ý v o j e ; při výraznějším uvolnění poměrů jsou s to
brzy a s uspokojením, které j i m dnes chybí, odevzdávat mnohem
kvalitnější práci. Odstranit schizofrenní situaci, v níž dnes vegetují
a která j e všemožně tíží; zbavit se stálého pocitu frustrace patří k jejich
předním tužbám.
Aktivisté normalizace, viníci a spoluviníci současné devastace české
filosofie, představují zvláštní kategorii v historii » aparátnických garnitur « ve filosofii a jejich zásahů. Ať osobně sledovali případ od případu jakékoli motivy - povětšině šlo o uplatnění, nedosažitelné pro
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ně v jiných podmínkách cestou osobního výkonu - provedli likvidaci
filosofie a filosofů, která nemá obdoby, aniž si mohli jakkoli namlouvat, že dělají něco jiného. Neslo ani o dělení podle hledisek té nebo
oné taktické orientace ani o postoje závisející na různé míře znalostí,
pochopení, temperamentu.
O hodnotovém rozkladu, bezmezné korupci, otevřeném cynismu
a brutalizací všech mezilidských vztahů u dnešní filosofické » elity«
si lze zvenku stěží udělat přiměřenou představu. Nejde při tom o žádné
vyzrazování tajemství. Tak R u d é právo z 15. 2. 1975 uvádí v článku
K. Rychtaříka » Princip čistoty « tento výrok » vážného akademického
funkcionáře « na schůzi v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV:
dotyčný hodnostář v obhajobě realistického pohledu proti donquijotismu
prohlásil doslova: » U vědeckých pracovníků j e tomu dnes tak - u jedněch rozhodují peníze, moc a sláva, u druhých moc, peníze a sláva,
u třetích sláva, moc a peníze. «
V roce 1970 bylo už jasně vidět, že parametry situace a sil se kvalitativně odlišují ode všeho, co bylo známo z Novotného éry, a že aktivní
podpora nového vedení strany znamená na úseku společenských věd
definitivní rozchod s minulostí, včetně zatracení všeho dosaženého
a včetně existenční likvidace dlouholetých spolupracovníků a přátel.
Obě » strany «, ti, kteří chtěli být za každou cenu » u moci «, to jest
likvidátoři, i ti, kteří byli určeni nebo se sami rozhodli pro to být raději likvidováni, tušili, že tato volba přinese úplný rozchod na dlouhé
časy. Skutečnost však daleko předstihla všechna očekávání. Z a pět
let, která mezitím uplynula, došlo aspoň na centrálních filosofických
pracovištích - jejichž specifikum podtrhuje ostrost a nenávratnost
tohoto rozchodu - k takovému nakupení drastických a mnohdy zlovolných zásahů proti lidem reprezentujícím určité myšlenky a zásady
a proti těmto myšlenkám a zásadám samým, že mezi »likvidátory «
a » likvidovanými« není napříště možná ani účelová, technická komunikace. Jestliže jsem sám prakticky provedl proti »revisionistům«
všechno, co jsem slovy hlásal, nikoho už nezajímá a nebude zajímat,
jestli jsem si snad vedle toho a přitom vnitřně myslel také něco jiného.
A provedl jsem toho tolik, že vím, že všechno toto ví i druhá strana.
Konsolidátoři a normalizátoři spálili všechny mosty a ani oni, ani
jejich oběti nemají nejmenší zájem je kdykoli ještě budovat. Tato
hluboká a definitivní roztržka mezi představiteli téhož oboru a zhruba
téže generace je prostě nepředstavitelná v politice let 1953-1968 a pohybů, které tu probíhaly. Zafixovala se na obou pólech tak, že s její
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existencí musí počítat každá politická úvaha: mezi dnešními politickými aktivisty stranického kursu ve filosofii téměř není možných reformních sil, a jsou celá ústřední pracoviště, kde jich téměř není ani mezi
všemi členy strany. Vlastnímu jádru aktivistů je totiž také 40 až 50 let,
a nikterak se netají tím, že » do pense to vydrží «, a víc j e nezajímá.
Kuriózní filosofové, kteří se zajímají pouze o stavbu vil, nákup dvou
západních aut do rodiny, a dostávají až 40.000 Kčs obnášející vánoční
odměny! Jen výjimečně a jen jedno divci mezi nimi považovali za
potřebné — a to ještě jen před časem — aspoň soukromě zdůvodňovat
své počínání » ideologicky
například tím, že jít s linutím v určitých
situacích nutně znamená vzdát se všech mezí, že jako příslušník hnutí
jednotlivec nikdy nemá individuální odpovědnost, protože tu má
kolektivně pouze strana, a podobně. Vědomí, že předěl j e za nimi,
vysvětluje aspoň zčásti psychologicky extrémní, agresivní a iniciativní činy, které mnohdy přesahují směrnice a pomáhají stranickému
aparátu stále »roztáčet kola«; tyto akty zároveň dále činí povahu
uvedené roztržky pokud možno ještě bezvýchodnější. Mluvit není
o čem, protože všichni dobře navzájem vědí, co dělají, lépe se tedy
už ani nepotkat. Dosah rozchodu - který svým způsobeni existuje
v celé příslušné stranické generaci daleko za hranicemi filosofie a teorie - se zdá takový, že vyžaduje buď velmi dlouhodobé historické
řešení prostřednictvím dalších generací, nebo předpokládá výraznou
změnu celkových politických poměrů, která by obsahovala přestavbu
filosofických
orgánů a institucí, a to přestavbu prováděnou jinými
silami zvenčí, mimo tento obor v jeho dnešním personálním složení.
P o všech ztrátách, které už naše filosofie utrpěla v minulosti dávné
a nedávné, po všem nevídaném a trestuhodném mrhání lidskými
tvůrčími silami, kterého jsme dnes svědky, nemohou se ani v nejlepším
případě utrpěné rány zacelit brzy, a úplně už vůbec nc. Vždyť také
v ý c h o v a nových filosofických pracovníků j e zásadně poznamenána,
a to j a k politickým výběrem na vysoké školy, který nemá co do diskriminační vynalézavosti obdoby, tak propuštěním a odsunutím kvalifikovaných
vysokoškolských učitelů a mnohonásobným stranickým
usměrňováním a dohledem nad tím, co a jak se učí. Jistě, ani všechna
tato opatření nezabrání tomu, aby se aspoň část takto vybraných a v y chovaných studentů jednou v budoucnosti k hrůze autorů všech Poučení a Nástinů — opět a to dokonce vědomě neprojevila jako údajní
oportunisté a revisionisté ve filosofii. T o j e však dosti vzdálená perspektiva, zatímco na řadě filosofických pracovišť, zejména centrálních,
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existuje mezitím v posledních letech a prakticky se řeší problém » mladé
generace
jejíž definitivní uvedení do oboru - dosažení vědeckých
a pedagogických hodností a obsazení nižších a středních funkcí - má
být završením y> normalizačního « a » konsolidačního « úsilí a procesu.
Tuto problematiku nelze pominout, ptáme-li se, jaké jsou reálné síly
možných budoucích změn. Jaká j e v tomto smyslu generace, která
by mohla nahradit likvidované i likvidátory. C o se od ní dá očekávat
v prostoru skoro zázračně uvolněném pro uplatnění a vzestup, jehož
možnosti pro tyto začínající filosofy daleko přesahují i možnosti,
které kdysi pro mladou aktivní stranickou generaci otevřelo únorové
rozhodnutí roku 1948?
Především jde o část generace, která končila studia na vysoké škole
v roce 1970 a později. O část už proto, že určité procento absolventů
(15-20%) přímo odchází na místa hlídačů, skladníků, vrátných atd.,
kam už byli likvidováni jejich přímí i nepřímí učitelé, a to v přesvědčení, že nic smysluplnějšího v současných poměrech diplomovaný
filosof stejně dělat nemůže. Přesto tato generace představuje už dnes
pětinu i více všech pracovníků jednotlivých útvarů některých centrálních pracovišť. Tito mladí lidé jsou vesměs slušně vzdělaní - absolvovali svou universitní výchovu nebo aspoň její část za nejkvalitnější
v ý u k y a poměrně v nejdemokratičtějších podmínkách. Mají málo
znalostí v teorii a nemají téměř žádné praktické zkušenosti. Až na ojedinělé v ý j i m k y není mezi nimi vůbec — hlavně v důsledku vývoje v Československu v posledních letech - ani přesvědčených komunistů, ani
marxistů. Jejich vnitřní víra j e povětšině náboženská víra určitého
typu nebo filosofické posice některé z moderních nemarxistických
filosofických škol. Tato svá skutečná přesvědčení před současnými
mocipány oboru neprojevují, a ti se o ně naopak ani nezajímají, ani
zatím nepodezřívají, že by tito mladí mohli mít jiné hodnoty a jiné
motivace, než oni sami. Veškerou potřebnou »angažovanost« jak
prakticko-politickou (SSM, kandidátské úkoly v K S Č atd.) tak ideovou (kritika mezinárodního revizionismu) provádějí vnějšně a účelově.
I když ze svého hlediska spíše považují rok 1968 a následující » normalizaci « za vnitřní problém starší generace, která j e ještě marxistická
a komunistická a nechtějí s tím vším mít nic společného, považují
jednoznačně současné filosofické představitele a své nadřízené za » pitomce, gaunery a blázny «. Orientují se 11a konečnou, tvrdou a rozhodnou očistu filosofie od těchto typů, přičemž si po extrémních existenčních zkušenostech svých předchůdců z posledních let potichu a potají
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zajišťují druhou kvalifikaci » pro všechny případy « (jako tlumočníci,
právníci, překladatelé, umělečtí fotografové atd.), Není pochyb, že
mnohé bude jinak, že tato generace vystoupí sama za sebe: už i dnes
v ní začíná být patrná diferenciace, neboť soustava uplácení a podplácení na některé otce mladých rodin s dětmi přece jen zapůsobí. Vnější
angažovanost při jisté intenzitě sice na jedné straně oslabuje sebeúctu
a integritu osobnosti a hromadí výbušniny, na druhé straně však se
také vnitřně přijímá a přizpůsobuje si osobnost atd. J e příznačné, že
po jisté době už někteří, a to nikoliv jako úplné výjimky ze své vůle
opustili filosofická pracoviště se »všemi možnostmi
protože cena
stálého přetvařování a ohrožení sebe sama se j i m zdála příliš vysoká.
V přirozeném tempu generační směny vystoupili by tito mladí filosofové, kteří své skutečné světonázorové a filosofické krédo berou
zatím vážně, j a k o určitá společenská síla ve svém oboru za pět až osm
let, s tím, že teoreticky se začnou projevovat a prosazovat dříve. Z jakéhokoli vývoje, k němuž by došlo před tímto termínem, nelze však
odmyslet jejich možné pozice a úlohu.
Jak je snad patrné, bezprostřední možnosti reálného reformního
úsilí jsou v rámci vlastního oboru velmi omezené a jejich rozšíření
je více a těsněji než kdy jindy vázáno na širší politické změny. Také
odtud se bere ona až křečovitost a nepřiměřená vypjatost úsilí vytvořit si aspoň minimální prostor pro udržení kontaktu s oborem, pro
určité formy privátní práce, pro soukromé odborné schůzky a výměnu
názoru. Pokud dnešní striktně ohraničené a více méně nehybné poměry přetrvávají bez reálných možností pro reformní aktivitu, nabývá soukromá filosofická činnost - neřku-li tvorba - přímé politické
hodnoty. A stejné, možná ještě rozhodnější politické kvality nabývají
všechny formy zachování hodnot, hodnot teoretických, občanských
a především vůbec morálních. Považovat tuto orientaci za moralizátorskou svědčí o nepochopení zvláštnosti situace, o přenášení kritérií
z podmínek, kdy morálně zaměřená kritika a požadavky existovaly
vedle širších, prakticko-politických snah a aktivit, zčásti s nimi korespondovaly a zčásti se navzájem střetaly. Dnes zatím není jiné významnější spojnice k budoucnosti, než budování a posílení hodnotové kontinuity. Uzná-li tuto skutečnost a požadavky z ní vyplývající také
»reálpolitický« typ, nesvědčí to, jak by se snad mohlo zdát, proti
jeho základnímu přístupu, ale naopak toto uznání právě jeho typ prověřuje jako » reálpolitický «. (Téměř se tu vnucuje » dialekticky prověřuje«!) K společenským souvislostem, které nikdo nemůže zrušit,
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patří také, že hodnoty, které nikdo osobně nerepresentuje a případně
pro ně neriskuje, vymírají a mizí. K d y b y byla obrodná léta v naší
filosofii zastoupena pouze Richty, znamenal by rok 1969 konec české
marxistické filosofie, a nové generace by jednou musely začínat zcela
znovu a zcela odjinud. Proč by měl kdykoli kdokoli zápasit j eště o demokratický socialismus, kdyby v jeho zásadách nevytrvali ti, kdo
vědomě a někdy třeba i nechtěně tyto hodnoty pro veřejnost ztělesnili
a ztělesňují? Osobní společenská odpovědnost dneška není nezávislá
na povaze a vlivu společenských rolí, které kdo plnil v minulosti,
a proto není nejen paušální a pro všechny táž, ale má pro každého
jednotlivce specifickou strukturu a hierarchií.
Zásadní význam těchto skutečností a vazeb tuší současná politická
moc, když se v roce 1974 a J 97S — n a první pohled skoro absurdně všemožně snaží dosáhnout » odvolání« a »přihlášení se« některých
nositelů známých jmen k politice » normalizace«. Hrabal j e a vždycky
zůstane výborným spisovatelem a s potěšením bude čten, avšak řadu
jeho čtenářů zaskočilo a rozhořčilo Hrabalovo vystoupení v
Twrhi.
Pomineme-li snad až dojemně trapně zbabranou osobně-účelovou
stránku záležitosti (v hodině pro druhou stranu dvanácté vyměnit
celou svou autoritu za nic nebo skoro za nic, ještě s tím, že v tomto
případě může jít o osobní nezávaznou iniciativu J . Hájka), nejde vůbec
o to, je-li Hrabal politický člověk nebo ne. Pravděpodobně nebyl
a není, a proč by měl být. Nesporně však představoval a představuje
určité pojetí jak života, tak literatury a spisovatelské práce. Jestliže
se však náhle Hrabal přihlásil k novému Svazu spisovatelů jakožto
iniciátoru uměleckých hodnot, a dokonce se ohradil proti těoi, kdo
by se oháněli jeho jménem (to jest proti těm, kdo pečovali na vlastní
riziko a nešetříce svých sil o to, aby se v letech temna dostaly také
Hrabalovy texty ke čtenářům), popřel tím kontinuitu hodnot vlastních
a navíc se vydělil z hodnotové, nepolitické solidarity jiných výborných
spisovatelů, zahnaných právě proto do oposice, a jejich nyní nelegálních čtenářů. Odkaz na elementární lidové formy přežívání (na schůzi
prohlásit cokoli, okna zdobit a myslet si své a podvést » j e « jak a kde
se dá) nezře dukuje totiž spisovatele 11a » obyčejného člověka « a jeho
jiné možnosti a jiné meze. Odvolá-li v závodě své někdejší sympatie
k obrodnému procesu mzdová účetní, je to zcela jiná věc, než kdyby
odvolal Alexandr Dub cek. J e jedním z nejhorších vysvědčení pro společnost , vyžaduje-li normální občanské chování nepřiměřenou odvahu,
energii a riziko. Víme však, v jaké společnosti žijeme,, a nemůžeme
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se vyvléci z jejích vztahů. Takto ze svých pozic a ke svým cílům přiměřeně rozlišují » normalizátoři «: jestliže obecní akceptují nebo aspoň
tolerují ty, kdo se zlomili, to jest kdo dali dostatečně najevo ochotu
sloužit ve všech podmínkách a čímkoli (či aspoň neprotivit se v žádných
podmínkách a ničím). Předpokládané a vyžadované projevy této
ochoty jsou diferencované až individualisované. Jsem-li historikem
novodobých dějin, jehož koncepce se dotkly stranických dogmat
v této speciální oblasti, počítá se pouze mé odvolání nebo neodvolání
této koncepce, zatímco pro obě strany lhostejná zůstává například
účast v akci Z nebo i chování při volbách nebo dokonce přístupnost
ke kompromisu ve všech jiných otázkách kromě uvedené. Jestliže
jsme se jednou stali pro druhé představiteli a nositeli určitých hodnot,
můžeme tuto úlohu začít popírat a zapírat a zlehčovat, ale nemůžeme
ani sami sobě namlouvat, že jsme ji nikdy neměli a že z ní najednou
můžeme jen tak vyklouznout. At chceme nebo nechceme, důsledky
takového činu, jakým bylo Hrabalovo prohlášení, se už odvíjejí po
svém. Pro » nejprincipiálnější « normalizátory je to snad přílišný liberalismus, přibrat i Hrabala, většina likvidátorů však text vyvěsila v rudém
rámečku na nástěnky, propaguje jej po schůzích a užívá ho jako prostředku k další »diferenciaci«: proč byste nám to neudělali, .když
i Hrabal...
Stejně znatelně se toto vystoupení dotýká i »likvidovaných«:
Tolik lidí by rádo dobře dělalo svou práci a nemůže, protože podmínkou sine qua non režimu bylo, že nejdříve zapřou sebe a zavrhnou
ostatní, a pak se možná uvidí. B. Hrabal mohl jako důchodce i bez
prohlášení pokračovat v psaní svých textů v daleko příznivějších podmínkách než většina ostatních, a čtenářů jeho nových prací bylo nespočetně nejen za hranicemi, ale právě i doma. Odkud mají ve světle
jeho činu brát sílu třeba výkonní umělci, kteří nejen nemohou zpívat
nebo hrát do zásuvky, ale musí se živit zcela jinak, v toni i způsoby
konfliktními s nároky jejich profese, a zatímco ztrácejí své například
hlasové disposice, neodvolatelně míjejí jediná léta, která mohla být
vrcholná v jejich tvorbě. Proč konečně taky neudělat, co chtějí, když
už to udělal i Hrabal, předhazují jim teď také kolegové a kolegyně,
kteří se zlomili dříve.
Mimo oficiální obor filosofie je u nás v současné době vysoko
převažující většina těch, kdo se tak či onak podíleli na jejím rozmachu
v šedesátých letech, a téměř všichni, kdo tu znamenali výraznější přínos. A ž na nečetné výjimky vytrvali ve svém filosofickém a politickém
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přesvědčení. Nemohou a nechtějí se vrátit k diskreditovanému pojetí
filosofie a politiky, které se začalo rozpadat před dvaceti lety, ať už
se na počátcích tohoto procesu sami podíleli, nebo dospěli až později
Je konečně možné, že se právě oni do institucionální sféry filosofie
už nevrátí, protože do konce jejich krátícího se aktivního života bude
režim do této oblasti jen po jednom připouštět ty, kdo ještě odvolají.
T o j e sice zlé, ale nevadí: pokud bude režim takto postupovat, bude
stejně jenom předstírat, že povoluje nebo dokonce potřebuje filosofickou činnost. A až pro ni jednou změněný systém uvolní prostor,
bude to spolu se starší, v úvodu stručně rekapitulovanou tradicí právě
neoficiální hodnotový reservoár normalizačních let, k němuž obrátí
pozornost nastupující filosofické generace.
(Praha)
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ABC (Brno)
UZAVŘENÉ A OTEVŘENÉ
aneb kritika racionalismu

ÚVOD

§ ia. Otázka otevřenosti
Ten, kdo mluví, j e plný slov, ale sen se tak snadno nesplní. Ten,
kdo sní, j e plný obraznosti, ale nejen obrazy je obraznost vyčerpatelná. Samovolné dění naší obraznosti j e jeden z nejintimnějších zážitků tvoření, či vzniku nového. Toto nové j e nám srozumitelné. Musí
tedy své základní rysy mít shodné se základními rysy nás samých.
Těchto základních rysů můžeme jmenovat mnoho. Nakonec nás
všechny přivádějí k jedinému, k bytí. Bytí j e základní charakteristika
nového, kterou musí nové mít, abychom mu rozuměli a mohli ho
vůbec nazvat novým.
T o znamená, že nové se bez starého, známého, neobejde. O novém
před tím, než vznikne, se nedá říci, že není, protože pak bychom museli rícá co není a tím bychom dokázali pravý opak, že to je. O novém
můžeme říci pouze, že j e předbytostné, že j e mimo bytí. Otázky,
»kde je?«, »jaké j e ? « , musíme nutně odmítnout, protože předpokládají bytí. Docházíme tak k závěru: aby existovalo nové, aby existovalo tvoření a nakonec i čin v pravém slova smyslu, nesmí být bytí
vše, nesmí být bytí ukončený celek. Naopak, musí být částí, stránkou,
momentem něčeho širšího, o kterém nemůžeme říci nic, ani zda to
je či není. Nutnost takové otevřenosti bytí chci v této stati z některých
hledisek zdůvodnit, jelikož s tímto tématem saháme za vlastní oblast
bytí, a jelikož právě její problematika j e naším cílem, je nutno zdůraznit, že zkoumání j e značně ztíženo. M á m především na mysli povahu řeči a zvyk myslet v uzavřených nikoli otevřených formách.
B y l o by správné těmito otázkami se zabývat především, jako i množstvím jiných problémů s tím souvisejících. Taková práce si však zasluhuje obšírnou knihu, nikoli útlou stať. V této stati j d e o jediné.
Alespoň z některých velmi omezených stránek zdůvodnit potřebu
a nutnost něčeho, co neobratně nazývám otevření bytí mimo sebe, tj.
nalezení bytí jako části něčeho širšího.
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§ ib. Postoj - * kde jsme*,

a jeho deformace úkolem

V takovém pátráni, zda j e něco takového vůbec možné a zda j e
to nutné, má klíčový význam otázka - » kde jsme «. Od pátrání v tomto
smyslu si slibujeme rozsouzení toho, zda si bytí samo vystačí, či nikoli.
Záměrně volím tento vulgární výraz, protože mi dává možnost nepoužívat žádný z filosofických termínů, které bude nutno teprve
osvětlit, např. celek-část.
Otázka, »kde jsme«, stojí na počátku a snímá z nás umělá závaží,snímá z nás obtíženost úkoly, které svou rozmanitostí maskují prázdnotu.
C o j e to úkol v tomto smyslu? Jak j e možno mluvit o úkolu tam, kde
jakékoli splnění j e zradou na sobě samém? Jestliže kdo zhřešil, poznal,
začal se kát a j d e tedy zpět, j e hloupé, zbytečné a zavádějící nazývat
jeho počínám, jeho myšlení a cítění, jeho cestu, úkolem. Vracející se
sc rodí otázkou, kde jsem. Je-li tato otázka úkolem, pak má své zadání
a své řešení. Toto roztržení, toto tématizovárxí svádí. Svádí nás svou
střízlivou rozumností. Svádí nás svou metodikou postupu, genialitou
třídění a klasifikací. Svádí nás všepravdou a uskoky dialektických
rozporů. Svádí nás iluzemi ubývání cesty, iluzí jejího naplňování»
iluzí řešení. Svádí nás klamem narůstání moci a sebevědomí. Oslepuje nás mocí vnějškově ovládat. Hýčká v nás a živí pocit heroismu
a hrdinství ze schopnosti sebepřekonání. Rozmazluje nás v naší roli
sebetrýznitele, deformuje smysl oběti. Závaznost radosti a lásky činí
plytkou a nepůvodní.
T a k o v ý j c člověk úkolu. T a k o v ý je člověk zadání a řešení. Z á kladní aktivitou jeho života j e násilí, kterým se odškodňuje za to,
že hned na počátku sám sebe zabil. M á pohyblivé ruce a mrštné tělo.
Jeho myšlení, prošlé staletou dřezurou, j e obratné a lehké. T a k o v ý
je člověk úkolu. Duchaplně a elegantně získává bytí všech bytostí
pro všeobecné znicotnění v použitelnosti.
Č í m to je, že úkol plní tuto podivnou roli? Č í m to je, že něco,
s čím se dues a denně běžně setkáváme a nad povahou čeho nepokládáme za nutné přemýšlet, se zde dostává do takového zvýznamnění?
Zvýznamnění je dáno posunem úrovně, v které se uskutečňuje položením otázky »kde jsme«. Spolu s položením otázky j e dán i způsob
j a k ý m si j i klademe. Je-li tato otázka otázkou se vším všudy a pouze
jí, pak j e zadáním úkolu, a jsme s ní hotovi zrovna tak j a k o jsme hotovi
sami se sebou. Má-li tato otázka vést k rozhodování o návratu, pak
musí toto rozhodování konat mimo svou povahu otázky. Musí j e
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konat jako jistotu, jako samozřejmost. Zde se dostáváme k tomu,
co nemůže být žádný úkol, žádná otázka, aniž j e mimo úkoly a otázky.
Jistota a samozřejmost v tomto smyslu nemají žádný psychologický
význam. Jistota a samozřejmost sahají k samému fundamentu povahy
bytí, které v sobě chovají jako fragment a demaskují ho v jeho předstírání soběstačnosti. Neboť soběstačnost bytí, či bytí jako poslední
základ a náruč, ve které se dějeme, j e jen oiitologisace lidské pýchy
a falešné suverenity. Základ tohoto lidského postoje j e v uzavřenosti,
v zaslepení viditelným, v ohlušení slyšitelným, v omezení jsoucím.
B y t í j e pouze momentem, částí. J e třeba přijmout jistotu, že to, že
jsme bytostmi, nás nevyčťrpává. Čeho je bytí momentem, čeho je
částí? C o to je, co bytí otevírá, čím j e bytí živé? Co j e to, co otevřeností zachraňuje bytí od zhroucení? C o j e to nebytostné,, bez kterého
by bytí neexistovalo, bez kterého by neexistovalo »jest« žádné i té
nejbezvýznamnější věci? Jak toto nebytostné, bytí umožňující oslovit,
jak ho odhalit, jak ho dosáhnout? A na druhé straně, proč ho oslovovat,
odhalovat, dosahovat? Jak oslovovat to, co není žádný projev, aniž by
bylo mimo projevy, co není žádná bytost, aniž by bylo mimo bytosti, co není žádná věc aniž by bylo mimo věci, co není žádné
slovo, aniž by bylo mimo slova? Přesto j e v lidském slovníku slovo,
které se nám znovu a znovu připomíná. J e to slovo Bůh, božství.
Nalezení plnoprávnosti a smyslu tohoto slova, jakož i toho, čemu
patří, se má zabývat práce, jejíž některé základní problémy a přístupy
zde předkládám.
Přestože tato stať se má týkat především postoje vyjádřeného otázkou
»kde jsme«, přestože j e teprve zkoumáním otázky z d a j e či není pro
Boha, božství, na světě místo, a přestože i po dokázání nutnosti otevřenosti bytí, zbývá ještě další zkoumání - zda této otevřenosti přísluší
jméno božství, přesto se nemohu ubránit tomu, abych na tomto místě
vyslovil dojem, že B ů h nám vychází vstříc. Jedna z jeho odpovědí
na lidskou otázku » kdo jsi?«, j e - » jsem, který jsem. « Nejen že tato
zvěst se děje slovy, místo aby byla pouze ve slovech, ale Bůh si v ní
nad to uchovává základní kvalitu, kvalitu bytí. Nemohu se ubránit
dojmu, že tento ústupek Boha pro člověka j e základním aktem lásky.
Absurdita nekvalitativní jsoucnosti Boha j e jako záchranná ruka podávaná chaosem lidského rozumu a citu. Měkce a vyčkávavě říká bytí není to jediné.
Předkládaná stať se problémem Boha explicitně nezabývá. Její
zájem j e centrován na odhalení povahy uzavřeného světa, světa bez
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možnosti božství. Nutnost autodestruktivního vývoje takového světa
j e zkoumána jak v rovině ideální, tak v rovině emotivní. Ideu otevřenosti, Boha, j e nutno zevnitř nalézt, nikoli zvenčí dosadit.

I . IDEAXITA

§ 2. Zákon o pohybu
Pro naše téma je klíčovou otázkou, jakým způsobem racionalita
chápe pohyb v širokém slova smyslu. Reálný pohyb j e postihován takto:
r =

d / s.

Rychlost (r), tedy pohyb, se rovná dráze (d) pohybujícím se předmětem proběhlé za čas, časovou jednotku (s).
Všechny zde uvedené veličiny jsou brány po kvantech, o jejichž
vnitřní povaze není třeba uvažovat. Plní svou funkci. Jsou významné
jen svou vnější vztažeností, jejich niternost je nedůležitá. Dráha jsou
metry, Čas vteřiny, obojí zavedené konstanty popisu času a prostoru.
Rychlost j e číslo, které vyjadřuje, kolik metrů pohybující se předmět,
či dokonce pohyb sám, urazil za časovou jednotku. Fyzikální vzorec,
aby plnil svou vědeckou funkci, musí být dostatečně obecný, čili dokonale zbaven nejen konkrétních obsahů, ale veličiny, se kterými
zachází musí být vnějškově funkční, musí být zbaveny autonomní
niternosti. Krátce, pohyb je chápán jako kombinace statických veličin. T o co pohyb činí pohybem se ztratilo. Tato skutečnost neschopnosti autenticky postihnout pohyb, je klíčový a mnoho významný
rys racionalismu.
§ 3. Strukturace existence slova, mentální existence a reálná prezentace
Podívejme se na uvedený fyzikální zákon ještě jednou, tentokrát
po stránce gramatické. Na první pohled j e patrno, že základní význam
V ní hrají podstatná jména, či jednoduše jména. Jediné sloveso »je «,
zajišťuje pouze vyjádření ekvivalence, j e neosobní, samo o sobě bez
významu, je to pomocné sloveso. Pro nedostatek místa nebudeme
eentraci na jména v této větě a v tomto způsobu myšlení dokazovat.
Pokročíme hned k otázce, jak jména v racionalistickém způsobu poznání existují, tedy, co j e činí jmény existujícími v racionalistickém
systému, co j e činí racionalistickými jmény. Tři uvedená jména vyja26

dřují tri pojmy klasické fyziky.. Nazval jsem tyto tři výrazy pojmy,
protože se tak běžně činí. Půjde nyní o to, dotázat se po této běznosti
Docházíme k rozlišení dvou rovin existence jména: roviny mentální existence a roviny reálné prezentace. R o v i n a prezentace j e postižena slovy, či řečí, abychom neopomíjeli řeč hudby, řeč výtvarného
díla atd. Dá se říci, že slovní prezentace nevládne ničím j i n ý m než
slovy. J e však nutno zdůraznit, že se taková prezentace neomezuje jen
na obsah slov. Naopak, jako reálná prezentace, bere slova jako reálná
jsoucna, která mají svou barvu, rytmus, melodii, jsou-li mluvena,
a která mají grafický význam a působení, jsou-li psána.
Rovina duchovní existence j e existence všech dosud neprezentovaných duchovních obsahů. Přes to, že v přísném slova smyslu jsou
obě tyto roviny neoddělitelné, v každodenní sociální komunikaci se
tak běžně děje a přináší to s sebou dalekosáhlý význam.
Jak osvědí tato strukturace náš problém povahy racionalistického
a mimoracionalistického jména, pojmu ? Jmenované tři pojmy klasické
fyziky mají určitý, vyhraněný, dokonce definovaný smysl Tatáž slova
v jiném kontextu mohou ale mít podobu zcela jinou. Jestliže oslovíme
na ulici neznámou ženu a ona odpoví nemám čas, můžeme si být zcela
jisti, že j í použité slovo » čas « má jinou povahu než totéž slovo používané klasickou fyzikou. To, co nám žena chtěla sdělit, tj. duchovní
jsoucno, které vzniklo jako reakce na naše slova, bylo patrně zcela
jiné, než jakou podobu na sebe vzalo v reálné řeči, tj., jako prezentované jsoucno. Nejspíš nemělo s časem nic společného.
Transformace, ke které zde dochází, transformace antipatie, kterou jsme v ženě vyvolali, jako duchovního jsoucna v reálnou větu,
tedy v prezentaci tohoto jsoucna, j e právě to podstatné, co j e vlastní
nepojmovým slovům, nepojmovému vyjádření. Slovo čas j e v tomto
případě, z jednoho hlediska bezobsažné slovo, protože se o žádný čas
nejednalo, Z hlediska kontextu celé věty a hlavně celé situace j e slovo
čas slovem transformovaným, j e transformovanou prezentací. Transformace prezentace může nabývat nejrůznějších podob. Může přecházet
od transformace záměrně chtěné a průhledné, po transformaci matoucí
a zavádějící, tedy maskující svou vlastní obsažnost, maskující duchovní
jsoucno, které j i vyvolává.
Na rozdíl od těchto možností jsou slova klasické fyziky zcela jiné
povahy. Řekli jsme, že jsou to pojmy. Jestliže jsme ve slovech oné
ženy nacházeli transformační prezentaci, pak ve strukturách vztahu
duchovního jsoucna a reálné prezentace v pojmovém kontextu, nachá27

zíme pouze přímý přechod, tj. přímou prezentaci. Jak je myšleno, tak
je řečeno a to pokud možno co nejvěrněji.
Zasadíme-lí nyní výsledek našeho zkoumání do širšího kontextu,
můžeme říci, že pojmová prezentace j e taková, která nepřidává k duchovnímu jsoucnu nic nového. Pokud ho vyslovením dostává do
nových vztahů, které ho významně modifikují, j e to jev negativní
a racionalistické myšlení se bude pokládat za úspěšné jen tehdy, když
se toto dít nebude. Oproti tomu, je pro neracionalistickou výpověď
typické, že prezentace není prázdným aktem zvnějšnění, ale naopak
význame obohacuje a dotváří duchovní jsoucno. Racionalistická prezentace je prezentace mrtvá, neracionaiistická prezentace je prezentace
živá. Neživotnost racionalistické prezentace znamená, že je pro racionalistické myšlení lhostejné, zda j e prezentováno, či nikoliv. Kdyby
racionalistická prezentace přidávala něco svého k duchovnímu obsahu,
který prezentuje, měla by rušivý vliv. Pojmy by byly chápány jinak,
než jak byly myšleny.
Vliv reálné prezentace se tedy v racionalistické výpovědi škrtá.
Neznamená to však, že se škrtá sama prezentace. K výměně racionalistických vět běžně dochází, musí být tedy prezentovány. T o co se
škrtá v reálné prezentaci je závažnost reality prezentace. Taková řeč
pak tenduje k tomu stát se na realitě nezávislou, vytvářet si svůj vlastní
umělý svět. V úzkém kontextu našeho zkoumám to znamená, že taková
prezentace, takto zbavená reality, se stává součástí duchovního jsoucna.
Jen pak může být lhostejné, je-li zákon o pohybu vysloven, či pouze
myšlen. Pro racionalistické myšlení j e typická duchovní interiorisace
slovné reálné prezentace. Na dr uhé straně j e pro neracionalistické myšlení typická exteriorisace vnitřní zážitkové dynamiky, tj. exteriorisace
duchovního jsoucna. V tomto případě se reálná prezentace na myšlení
přímo podílí, nikoliv jako vnitřní moment, ale jako vnější instance
myšlení otevírající.
Zatím co racionalistické myšlení interiorizuje realitu a uzavírá se
v idealisaci, neboť je škrtána autonomie reálné prezentace, neracionalistické myšlení zachovávajíce tuto autonomii, duchovnost realitě otevírá. Oba tyto momenty se v neracionalistickém myšlení prolínají
nikoliv jako pouhá prezentace a pouhá obsažnost, ale především jako
realita a duchovnost.
Neracionalistické myšlení j e myšlení předmětně reálně žité, tvořené
za bezprostřední interakce reality a ideality, zážitkovosti a instrumentivity. J e to myšlení, které se bezprostředně angažuje, činí realitu svou
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bezprostřední součástí, zrovna tak jako samo sebe činí bezprostřední
součástí reality. Touto povahou j e neracionalistické myšlení myšlením
dialogickým, na rozdíl od racionalistického myšlení, které tenduje
k uzavření se v monologu.
§ 4. Statika
Každé myšlení, které ztrácí kontakt s realitou, tenduje ke statice.
Ani ne tak proto, že přestává mít dostatečně reálnou gnozeologickou
adekvaci, jako především proto, že přestává být angažováno na sobě
samém. Tato dosebezahleděnost, která vede k jakési lhostejnosti, či
odklonu od sebe, v míře v jaké j e realizována, by se na první pohled
moli!a zdát paradoxní. Stačí si však uvědomit, že odvrácení se od
reality, není jen odvrácením od reality vnější, ale též odvrácením od
reality vnitřní. Monolog racionalismu není uzavření sc lidského myšlení
v sobě samém, ale stvoření umělé sféry a uzavření se do této sféry.
Tak se ztrátou angažovanosti na žité aktualitě, na reálné zážitkovosti
subjektu, přichází uzavření se v jakési fikci, která je vlastním produktem
a světem racionalismu.
Lze však namítnout, že uzavření samo ještě nemusí být zdrojem
statických postupů, statického sebepochopení. Statika se nám začne
osvětlovat jakmile si uvědomíme, že každé myšlení, které ztrácí zájem
na receptivitě v širokém slova smyslu a obrací se samo do sebe, tak,
přesto, že tato tendence nemůže být nikdy naplněna, ztrácí bohatý
podnět, ztrácí stimulaci, kterou jinak bezděčně dostává pohybem žitého světa, žitím samotným. Po ztrátě takovéhoto kontaktu přestává
být myšlení »vytrhováno« samo ze sebe, stimulováno něčím, co ho
stále překračuje a co se mu vždy vymyká. Myšlení ztrácí potřebu oprav,
korekcí a » v y v í j í se« už jen sebezdokonalováním.
Statika a obecnost, což je z určitého hlediska jedno a totéž, je
inherentním momentem lidského chápání vůbec. Lidské chápání a rozumění, lidská komunikace, stojí a padá se stálostmi, na kterých se zachytávána do kterých překládá to, co nazýváme svět. K d y b y slova neměla
svůj stálý význam, nikdy bychom se nedomluvili. K d y ž k tomuto
faktu přistoupí to, že poznání světa lidským rozumem a praktická,
předmětná orientace člověka ve světě se děje selekcí a zobecňováním*
které j e ve své rudimentální formě prováděno již v rovině vjemové,
vidíme, že statika jako moment celkového poznání, statika, která
nenahrazuje celou strukturu poznání, ale zachovává si svou povahu
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momentu ve struktuře, j e tím, co nás vybavuje značnoii silou poznávat a komunikovat se světem.
Tato povaha lidského poznání s sebou přináší značné nebezpečí.
Nebezpečí spočívá v tom, že statika ruší svou povahu momentu a začíná hrát roli celé struktury. Velká výkonnost poznání operujícího se
stálostmi přerůstá ve své sebezdokonalující tendenci, v pouhý ekonomismus, snažící se pochopit co možná nejvíce a nepostřehuje, že může
pohltit nejvíce j e n proto, že pohlcované obsahy čím dál tím více v y prazdňuje. S růstem produktivity roste i prázdnota.

§ 5. Poznatkovost a prožitkovost.

Typy

intersubjektivity.

Tento ekonomismus j e možný jen v poznatkové zkušenosti, instrumentivitě, nikoli ve zkušenosti prožitkové, emotivitě. T í m se dostáváme k dalším důležitým strukturám, poznatkové a prožitkové. Především j e nutno říci, že obě tyto aktivity nelze od sebe odtrhovat.
Obé mají povahu momentu celkové struktury lidského žití, lidské
zkušenosti. Zkušenost není jen zkušeností vnější, empirie, ale též zkušeností vnitřní, fantazie.
V kontextu odlišeni poznávání a prožívání si lidská řeč, jako ostatně
všude, dovoluje určité nepřesnosti. Podle dominace toho či onoho
momentu můžeme tu či onu zkušenost nazývat prostě poznáváním,
poznatkem, či prožíváním, prožitkem. Poznávání j e zkušenost takové
kvality, že zaručuje sociální vyměnitelnost, komunikaci, takového
druhu, že sdělovaný poznatek vyvolává v komunikujícím partnerovi
stejné duchovní jsoucno. Díky slovu stejné, které zde hraje podstatnou
roli, by snadno mohlo dojít k nedorozumnění. Tento termín může
být použit s takovou samozřejmostí jen proto, že se nejedná o skutečném ději komunikace, ale pouze o jejím momentu, o čistém poznatku,
o poznatkovQsti. Druhý moment zážitkovost, j e záměrně ponecháván
stťanou. Teprve tento moment dává komunikaci podobu konkrétního
neopakovatelného děje. Složité a jemné struktury vzájemného'působení obou momentů musíme v této práci nechat stranou.
Shoda duchovních jsoucen u obou komunikujících partnerů j e pro
poznatkovost rozhodující. Z a předpokladu neporušené komunikace
činí poznatek poznatkem. Každý poznatek j e intersubjektivním, sociálně vyměnitelným jsoucnem. Každý poznatek si » přeje « být sdělen,
neboť sdělení přináší poznatku neosobnost a samostatnost vzhledem
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k lidským, subjektům, které poznatek chovají. Touto nezávislostí je
poznatek jako poznatek teprve potvrzen.
Zcela jiná j e situace u prožitkové zkušenosti, u prožitku. Prvním
otevřeným problémem j e sdělitelnost prožitku. Jsou celé rozsáhlé
oblasti prožitku, které jsou zcela nesdělitelné. Některé dokonce ani
sdělitelné být » nechtějí «, protože jsou člověkem zažívány v takovém
smyslu, že by sdělení působilo rušivě. Vedle těchto prožitků existují
prožitky, které sdělení potřebují, nebo si je přímo vynucují. Prožitková
komunikace, komunikativní sdělení prožitku, vypadá zcela jinak než
sdělení poznatku. Jestliže u poznatku byla základním požadavkem
a mírou úspěšnosti a kvality poznatku samého shoda v intersubjektivní
skutečnosti, kde shoda, stejnost byla momentem významného odosobnění, tedy stálosti, j e u komunikace prožitkové přenesen význam do
dynamiky, do proměny. T o co j e zde přenášeno je živý organismus,
prožitek, který aby zůstal sám sebou, musí si zachovat svůj život,
tj. vyvíjet se. Oproti tomu je poznatek jsoucnem hotovým, ukončeným a takový také do komunikace vstupuje, tak komunikací prochází, tak v komunikaci »žije«. Prožitek, jestliže do komunikace
vstupuje, očekává, že se obohatí, rozvine. Proto duchovní jsoucna
obou komunikujících partnerů nemohou být stejná. Alespoň ne stejná
v tom smyslu v jakém se uplatňuje stejnost v komunikaci poznatkové.
Duchovní jsoucna nemohou být stejná, ale musí si odpovídat v tom
smyslu, že se vzájemně doplňují a rozvíjejí. Intersubjektivní prožitková
skutečnost má povahu originálního neopakovatelného jsoucna. Tedy
pravý opak intersubjektivní skutečnosti poznatku, který musí být
ukončený, opakovatelný, nevyvíjející se.
Zážitková intersubjektivita zahrnuje konkrétní účast obou komunikujících partnerů, zahrnuje exteriorizo vanou duchovnost, která přes
realitu děje si uchovává svoji duchovní povahu a tím tvoří originální,
neopakovatelné, autentické bytí. Zážitková intersubjektivita do sebe
vtahuje kumunikační mediátory. Tj. reálné prostředí, ve kterém se
děje. J e tedy intersubjektivitou otevřenou a jako sociálně komunikativní, nemá nejméně dva partnery, ale tři, tj. dva lidské subjekty
a subjekt světa.
Intersubjektivita poznatková je ve svých důsledcích intersubjektivitou fiktivní, neboť škrtá konkrétní účast subjektů, ponechává z nich
abstraktní kvality vysílače a přijímače. Všechny momenty konkrétní
originality, neopakovatelnosti, otevřenosti, považuje za rušivé a snaží
se j e eliminovat. Podstatný j e pro ni nárok neměnnosti poznatku,
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definitivnosti, ukončenosti. Poznatek j e sice ze světa vzaty, ale mimo
svět existující. Tak vzniká jakýsi umělý svět racionalismu. A to je
také jádro racionalistíckého monologu.
§ 6. Slova
Slova racionalistického monologu mají zcela obdobnou povahu.
Běžně j e nazýváme pojmy, Pojmovost klade na vyjádření nárok stručností, jednoznačnosti, neměnnosti, definovanosti Slova - pojmy existují v jednoznačném schizmatu ano-ne. B u d do daného kontextu
patří, nebo ne. Proti této racionalistické skutečnosti řeči stojí slovo
v nepojmovém kontextu, v nepojmovém zvýznamněnL Takový způsob řeči j e používán například poezií. Brát slova básně jako ohraničené, definované a stálé kategorie, by nutně vedlo k absolutnímu
nepochopení. Báseň nejen, že používá slova v úplně jiném smyslu,
že smazává kontury a vyvolává neurčitosti, že v kontinuu řeči hledá
nové lokality smyslu, báseň nejen že vyvolává v život dynamiky v ý znamů, jejich neurčitost, ale též oživuje a zvýznamňuje habitus slova,
jeho reálné vzezření. Nakonec vyžaduje báseň od čtenáře aktuální
účast, jakési dotvoření, dobásnění. J e známá věc, že čtouce každý
jednu a tutéž báseň, čteme každý jinou.
§ 7. Racionalismus a filosofické téma bytí
Šířku dosavadního zkoumání j e nyní třeba omezit na tyto tři momenty: i . odvrácení od pohybu, 2. pojmovost, 3. derealistická monologisace. Toto omezení našeho zkoumání na tyto tři momenty je
nezbytné k tomu, abychom mohli postoupit dále a zkoumat jak se
racionalistický postoj uzavřenosti uplatňuje v některých základních
tématech současné filosofie. K této expozici se nám jako nejvhodnější
jeví filosofické téma bytí, pro svou klíčovou roli, kterou v současné
filosofii hraje.
Jedná se nám o nalezení některých zakladních trendů a obecných
problémů, které se v souvislosti s bytím objevují. Nejedná se tedy o kri^
tiku té či oné konkrétní expozice bytí, ale spíše o obecný přístup, otevírající některé nároky, které na bytí jsou kladeny. Jde tedy o některé
základní otázky se kterými se každá expozice bytí musí vyrovnávat.
Že problém bytí po půl třetího tisíciletí své filosofické geneze nabývá
dnes specifickou podobu a dosahuje klíčového významu, právě jako
I?

instance antiracionalistická, j e známá vše a nebudeme se u ní zdržovat.
Jedná se tedy o zkoumání bytí z hlediska tří uvedených momentů.
V e velice hrubých a obecných rysech vypadá expozice bytí v současné filosofii takto : Naše existence ve světě j e chápána jako pohro uženost v bytí. Bytí j e odkrýváno v e své původnosti a nezakrytosti, ve
své povaze horizontu světa, ve kterém se dějeme,, kterému patříme,
sice vyčnívající, ale vždy ponořeni do vzájemné komunikace. Této
situace se nemůžeme zbavit, j e to naše pozitivita a předmŽtnost, naše
fakticita. Bytí překonává lidskou subjektivitu, překonává subjektobjektové schizma, protože odhaluje člověka a svět ve vzájemné nasycenosti sebou samými. Překonání hodnotícího a ustavujícího postoje
subjektivity, její metafyziky nepodmíněnosti, j e dáno nikoli konstitucí
bytí, ale jeho nalezením v dosebezaMedění a v sebenasloucháni, které
jako lidské j e zároveň i světové. V pozici bytostného postoje nejsme
vládci, ale jsme otevřeni světu, bytí, nikoli jako objektu, ale jako subjektu, se kterým jsme ve vzájemné komunikaci, se kterým jsme v intersubjektivnim vztahu. Naše fakticita je pak místem nejen naší otevřenosti, ale i otevřenosti světa a zároveň danosti. Tato danost nabývá
podobu konečnosti, smrti, neboť naše bytí j c bytí ke smrti. Tak se
naše otevřenost uzavírá. Takovéto stručné uvedení bytí zdaleka nevyčerpává, ani v dané obecnosti, expozici bytí. Nicméně tento základní
náčrt j e pro náš úkol postačující. Přistoupíme nyní k bytí z hlediska
tří momentů, které jsme odhalili ve fundamentu racionalistické formy
sebepochopení.
§ 8. Byá a pohyb
B y t í svou fakticitou, důrazem na dialektiku otevřenosti a danosti,
zakrývání a autenticity, j e právě na pohyb centrováno. Neboť co
jiného by mohla být otevřenost světu, co jiného fakticita a žitost, co
jiného nalezení své danosti a při tom možnosti volby, jako situace,
ve které stojíme se s v ý m rozhodováním a rozhodností přímo pohrouženi v bytí, nikoli odtrženi spekulací. Co jiného může být liorizontálnost a konečnost lidského bytí. Takovéto nacházení člověka a světa
nemůže být jiné něž dynamické a tedy plné pohybu.
§ 9. Bytí a pojmovost
B y t í není diskuxzivní racionalistický pojem, není bráno v kontextu
J> ano-ue «. Jen jednotlivá jsoucna, nikoliv bytí, se mohou změnit ve
33

svoji negativitu. B y t í není jsoucno, ale j e bytím, ze kterého jsoucno
vyčnívá, aniž by j e přesahovalo, a se kterým při svém zániku splývá,
dosahujíc ve své negativitě svojí nejvlastnější možnosti, která právě
touto svou povahou nejvlastnější možnosti, se navrací do vlastní pozitivity, pozitivity bytí. Bytí nebylo nalezeno racionálně, nebylo diskurzivně vysouzeno, ale odhaleno jako faktícita člověka a světa, jako
fakticita vzájemné otevřenosti.
Z e o bytí můžeme takto mluvit, j e do určité míry riskantní a zavádějící věc, neboť tím do určité míry klameme sami sebe, tím, že
s bytím zacházíme, že v myšlení a v řeči s bytím manipulujeme, že
mu dáváme mluvnický význam a tím se tváříme, jako bychom bytí
zařazovali do širších kontextů. Lze v tomto smyslu hovořit o určité
lsti, či léčky řeči a myšlení. Tuto skutečnost naladěnosti naší řeči a m y šlení k podvodu j e nutno mít stále na mysli. Zrovna tak jako je si třeba
uvědomit, že j e to podvod smysluplný a významný. Takto se naše
řeč a myšlení chová velice často. I v těch nejbanálnějších a každodenních věcech zažil jistě každý z nás a nejednou, jak věc, bytost, se kterou
ve svém myšlení a slovech lehce zacházel, se kterou manipuloval, ve
skutečnosti manipulovala s ním.
Nepojmovost bytí nelze dokázat, protože dokazatelné j e pojmové.
S bytím lze mít jen zkušenost, mít zážitek bytí.
§ xo. Bytí a cierealistická monologiínost racionalismu
Monolog j e již na první pohled s bytím neslučitelný. Bytí, jak již
bylo řečeno, znamená nalezení plnoprávnosti a významu světa, jako
místa, kde se děje bytí člověka. Bytí j e otevřenost, nikoli rnonologická uzavřenost. Bytí j e fakticitou a tedy danností reálného bytostného
údělu a tedy zajištění zakladní dialogické povahy lidského chápání
a žití. Dialogické povahy, která se neomezuje na dialog rozumění,
ale přesahuje lidské chápání tím, že zavadí dialog do reálné předmětné
existence člověka ve světě, tím, že nachází člověka jako fakticitu a otevřenost.
Tatáž j e situace co se týká uzavírání se racionalismu do poznatkovosti a eliminace zážitkovosti. Důraz, který klade bytí na zážitkovost
a žitost j e snad zbytečné dále dokazovat.
§ li.

Druhé zkoumání bytí

Přes poměrně jednoznačnou povahu vztahu racionalismu a bytí,
zkoumejme tuto otázku ještě jednou z poněkud jiného zorného úhlu.
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Přestože zůstává v platnosti co bylo řečeno, vnucuje se v kontextu
tázání po pohybu otázka, jak je to s pohybem bytí samého., A na druhé
straně: Nedegradujeme uměle, racionalisticky, bytí tímto tázáním?
Můžeme se vůbec ptát po pohybu bytí samého, po pohybu bytí v celku? Nedeformujeme bytí již tímto tázáním?
T y t o otázky se redukují na základní. J e bytí celkovost, nebo není?
Abychom prokázali necelkovou povahu bytí, museli bychom odhalit
možnost otevřenosti bytí mimo sebe. Toto pátrání můžeme provádět
bez rizika racionalistické degradace bytí. Zdá se, že tato otevřenost
je v současných expozicích bytí chabě zajišťována.,
Např. Jaspersův pojem všeobsáhlostí celkovost přímo evokuje.
V Heideggerově expozici j e situace obdobná. Zde hraje významnou
roli otázka smrti. Smrt, jako jednoznačná konečnost, dává malé možnosti otevření bytí mimo sebe. A z druhé strany: Co existuje mimo
bytí, co by mohlo být s bytím, co do významu, srovnatelné. Neboť
jedině tímto způsobem se může bytí mimo sebe otevřít. Přesto že
bytí není žádné » něco «, přestože není žádné konkrétum ani abstrakce,
přesto j e jeho výlučnost příliš podobna osamocenosti a výlučnosti
racionalistické substance. Časování bytí v těchto podmínkách se nepozorovaně posouvá na časování v bytí a tím radikálně mění jeho povahu.
Tento posun, který transformuje významnosti tím způsobem, že je
zbavuje autonomie a dává j i m podobu vlastnosti či vlastnictví něčeho
jiného, j e zcela obdobný racionalistické hierarchisaci. J e pouhou modifikací racionalistického schizmatu nositel-vlastnost. Činí z bytí abstraktní nádobu, která j e naplňována.
Povahu a význam patření k bytí, tedy ztráty autonomie jednotlivých významností, je možno nahlédnout ještě z jiné strany. K tomuto
účelu použijeme zmatený pojem reality, který přijde vhod všude,
kde nechceme říci nic a přece oslovit všechno. Pojem reálna nám pojmenovává zhruba tu skutečnost, že budemc-li chtít uvidět hrnek,
víme přesně, co dělat. Např. jít do kuchyně a otevřít kredenc. To
vím já a ví to každý, kdo používá hrnků a kredence. K realitě patří
nejen hrnek a kredenc, ale i já se svou samozřejmostí, se kterou jdu
a otevírám kredenc, abych spatřil hrnek. Zastavme se nyní u toho,
co k realitě patří jako cokoliv jiného, u tohoto pocitu samozřejmosti.
Můj výkon se skládá z celé řady samozřejmostí. Samozřejmost vědomí
kam. jde, samozřejmost kroků a chůze, krátce samozřejmost pohybů,
samozřejmost naplnění mého úmyslu atd. Všechny samozřejmosti nemají stejnou povahu. Jiná j e samozřejmost naplnění měho úmyslu,
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která spočívá v toni, mám-li v bytě pořádek či ne. Jiná j e samozřejmost pohybů. První j e samozřejmost založena na systému mého počínání, to znamená, že mu patří, že j e jeho vnitrní samozřejmostí,
a že mimo něj postrádá svůj smysl. J e to samozřejmost uzavřená.
Druhá j e samozřejmost samotného počínání, ať už j e činěno cokoliv.
Zařadit tuto samozřejmost do systému, uzavřít ji, j e obtížné, patrně
dokonce nemožné. J e zde totiž opačná situace, systém patří samozřejmosti, nikoliv samozřejmost systému. Zamysleme se nyní nad tímto
systémem a touto samozřejmostí. T o , že si pohyby rozdělíme a anatomicky poučeni nalezneme jejich původ a způsob j a k ý m se realizují,
nevysvětlí skutečné, dějící se pohyby samy. Tak se nám za samozřejmostí objevuje něco, co nám stále uniká a nechává to v nás pocit docela
jiný, dokonce od samozřejmosti diametrálně odlišný. Zjišťujeme, ženaše pojmy a kategorie, kterými se snažíme pohyby postihnout nejsou
nic jiného než černé skřínky, pro které sice máme jména, ale které
proto nepřestávají být stejně černé. Onen nový pocit se objevuje nejen
v souvislosti s tím, že naše zkoumání jde zcela mimo, ale také v souvislosti s temnotou zkoumání samého.
Tak dosahujeme tmu, neznámo, tajemno. Můžeme nyní říci, že
za samozřejmostí se skrývá tajemno a jako jsou různé samozřejmosti
jsou i různá tajemna. Samozřejmost a tajemno toho, že hrnek stojí
na svém místě, patří systému mého domácího řádu, j e to tajemno
jím uzavřené. Ať hrnek nachazím kdekoli i tam, kde bych to nejméně
očekával, mohu vždy říci - j e proto zde, protože jsem doma. Tajemno
se nalezením systému, ke kterému patří, vysvětluje. Všechna uzavřená
tajemna jsou tajemna vysvětlitelná.
Jak j e to nyní s tajemnem toho, že hrnek vůbec někde stojí? Toto
tajemno se objevilo v souvislosti s realitou. Řekli jsme ale, že realita
j e motýlek mezi filosofickými termíny, a že její největší výhodou je,
že nic neřeší. Zkusme to s bytím. Jestliže tajemno, že hrnek někde stojí,
že někde je, patří bytí, j e bytím uzavřené, pak j e bytí jen poněkud
složitější domácí řád. Bytím ale tajemno bytí hrnku vysvětleno není.
Proto fakt hrnku není jeho bytím vysvětlen. Proto chápat sebe sama
jako bytost j e pouze částečností.
Proto bytí, které tvoří nezáhadný, netajemný svět, v tom smyslu,
že jej uzavírá v sobě samém, nic není mimo bytí, j e jen inkarnace
racionalistické substance. Takové je bytí, které ruší svou povahu momentálnosti, momentu v širší, otevřené struktuře.
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N a této situaci nemění nic chápání bytí jako konečnosti,, jako tajemného a temného údělu. Tajemné j e v tomto smyslu vnitrním momentem bytí, nikoli něco co se bytí vymyká, Tajemno světa uzavřeného
bytím j e tajemno komplikovanosti řádu.
§ 12. Problém otevírající uzavřenosti
Potřebu otevření bytí mimo sebe, potřebu překonání celkové povahy bytí, ještě podpoříme následujícím zkoumáním. J e možno říci jestliže j e bytí uzavřené a konečné, tj. celkové, nic to nemění na základní otevřenosti fakticity, její horizontalisaci, kterou bytí umožňuje.
Otázka, která objasní tuto situaci, zní: J e možné, aby otevírající bylo
samo uzavření? Takovéto tázání se především obrací samo k sobě
a plodí otázku: J e uzavřené otevírající skutečně otevírající a nebo
otevírá jen fiktivně?
Jestliže otevírající j e samo uzavřené, konečné, znamená to, že i jeho
otevírání j e konečné. Konečné otevírající umožňuje tedy jen konečný
pohyb, či pohyb jen ve svých hranicích. Vypadá to jako by otevřenost
nebyla fiktivní, ale jen omezená. Moment otevřenosti v dialektické
struktuře otevřenost-uzavřenost, degraduje z pozice plnohodnotného
partnera na trvalou podřízenost. V této obecné rovině znamená tato
podřízenost v ý v o j ke stále většímu uzavírání, takže poměr uzavřenosti
a otevřenosti v této struktuře není stálý. Nutně dochází k úbytku
otevřenosti, v ý v o j spěje k naplnění, tj. k zastavení se v hranicích daných uzavřeností.
Otevřenost totiž nemůže být jiná než otevírající se, než dějící se*
T a k otevřenost v uzavřeném systému svou seberealisací spotřebovává
sama sebe. Její seberealisace ji ničí, seberealísace se rovná autodestrukci.
Otevřenost v otevřeném systému, tj. tam, kde otevřenost a uzavřenost tvoří rovnoprávné dialektické partnery, tj. tam, kde otevírající
není samo uzavřené, j e otevřeností rozvíjející se. Nikoli v tom smyslu,
že by postupně získávala převahu nad uzavřeností, ale v tom smyslu,
že její rozvíjení j e rozvíjením celého systému. Teprve zde se otevřenost
uzavírá a uzavřenost otevírá.
Z k o u m á n í naší otázky vyznělo zcela jednoznačně. Uzavřené otevírající j e bucT skutečně otevírající, ale pak j e to otevřenost dočasná,
a nebo otevírající fiktivně. Jelikož prvý závěr j e pro svou paradoxnost
nepravdivý, platí závěr druhý. Jakkoliv široká otevřenost v mezích
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se pro otevřenost samu modifikuje jako dočasnost a je takto zkázonosná. Seberealísace otevřenosti spadá v jedno s její autodestrukcí.
§ 13. Krizová povaha bytí
Ocitli jsme se nyní před problémem realisace otevřeného bytí,
Úkolem pro nás nebylo tento problém řešit, ale s plnou závažností
ho vyslovit. Odhalili jsme bytí v jeho povaze meze racionalismu, ve
které ukazuje na způsob jeho překročení, ale zároveň setrvává v jeho
rámci. B y tí sahá mimo oblast racionalismu, ale činí tak z jeho imanenuií
oblasti. Bytí je poslednost a hraničnost racionalismu, nese všechny
jeho známky a při tom žádnou z nich. Bytí otevírá a samo j e uzavřené,
Bytí umožňuje reálnou dialogičnost a pohyb a při tom j e monologické
a uzavřené. Bytí otevírá fakticitu a dějiímost a při tom je nečasové.
Bytí překračuje pojmovost a zároveň se k ní hlásí svou statikou a substancialisací.
Definitivní vymanění bytí z pout racionalismu jsme pochopili jako
otevření bytí mimo sebe, jako zrušení uzavření bytí do celku. Toto
otevření se v naší obecné rovině děje nalezením širší otevřené struktury, ve které bytí hraje roli momentu. Nebytostné momenty této struktury pak můžeme nazývat nejrůznějšími slovy, např. tajemno, neznámo,
mlčení, j e však nutno zdůrazňovat, že jakékoliv pojmenování je zdrojem
nedorozumění. Tajemno či mlčení, jako partner bytí, nikoli jako
tajemno bytostné, či bytostné mlčení, je to, co není žádný projev,
aniž by bylo mimo projevy, to co není žádné slovo, aniž by bylo mimo
slova, to co není žádná vlastnost, aniž by bylo mimo vlastnosti, to co
není žádné bytí aniž by bylo mimo bytí. Tato otevřenost bytí mimo
sebe j e svrchovaně závažná, neboť bez ní se hroutí možnost jakékoliv
existence, hroutí se samo bytí.

2.

EMOTIVTTA

§ 14. Oníologická emotivita
Po projednání základních rysu racionalistického postoje uzavřenosti v rovině sebechápání, ideality, přistupujeme nyní k úkolu, tento
typ sebepochopeni předvést v rovině zážitkovosti, v rovině emotivity.
Jde tedy o to osvětlit některé specifické způsoby sebezažívání, které se
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bezprostředně vážou a jsou fundovány racionalisticky uzavřeným typem. sebepochopení. T a k o v ý t o abstraktní moment konkrétní lidské
emotivity budeme pro jeho fundaci určitým typem sebepochopení
nazývat ontologickou cniotivitou. Bmotivita a idealita jsou dvě stránky
jedné a téže věci, dvě stránky postoje. Po některých problémech
jeho ideality, přistupujeme nyní k některým problémům jeho emotivity.
§ 15. Ontologická emotivita racionalismu
J a k á j e emotivní existence racionalistického odklonu od pohybu,
racionalistické pojmovosti a derealismu racionalistického monologu?
Vstup do této problematiky se nám přímo nabízí v momentu vyřazení zážitkového chápání, v momentu racionalistické deformace poznatkovosti. J e snadné spatřit za takovouto tendencí defenzivu, nedůvěru,
úzkost z důvěry v něco, co prchá. Protože většina pozemských věcí
prchá, míjí, snaží se » p o j m o v ý člověk« obracet se jinam, obracet
se k něčemu co neprchá, co nemíjí. P o j m o v ý člověk je Člověk strachu,
strachu ze světa a ze sebe, strachu ze změn. Tento strach, či raději úzkost, protože se nejedná o nic určitého, nás upozorňuje na zvláštní
typ sebevědomí a jistoty. Jakou podobu nabývá jistota, sebejistota
v situaci úzkosti z plynutí, která v tomto případě j e úzkostí z plynutí
ke smrti až druhotně, především je úzkostí z plynutí samého?
Neiií-li naše sebevědomí zakotveno v žití, prožívání, plynutí, v otevřeném nacházení se ve světě, pak nutně degraduje 11a sebevědomí
zachytávající se té či oné částečnosti. Znamená to, že se předem vzdává
toho, být skutečným sebevědomím, či, z druhé strany, nebere člověka
v jeho konkrétní celosti, ale redukuje jej. Sebevědomí pojmové emotivity se zachytává stálostí, které zbavuje jejich povahy momentu.
Taková eiuotivita j e odsouzena k tomu, uzavírat se v pojmovém a poznatelném. J e j í souzeno nepocítit pozitivní nejistotu ve tvůrčí aktivitě.
Zcela ve shodě s povahou pojmů j e těžkopádná a nemotorná, obtížně
chápe nehovoří-li se k ní v kódech jejího systému.
Nicméně jako každá » celost «, která degradovala na » částečnost «,
j e i takové sebevědomí zatíženo úlohou celosti, být skutečným sebevědomím. Nenaplněnost tohoto úkolu sebevědomí se projevuje v neklidu jeho skrytého, sebekritického vědomí. Částečné sebevědomí
pojmové emotivity j e sebevědomí neklidné. Tento neklid vyrůstá
z částečnosti, kterou sbevědomí zastírá. V tomto případě se neklid
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nemůže obracet ve směru sebepřekonáni, sebevývoje samotného sebevědomí. Tento v ý v o j sebevědomí by umožňoval jen neklid emotivity
celé, nikoli neklid uměle zúžený na neklid sebevědomí.
T í m není řečeno, že by tato emotivita sama byla m i m o neklid,
ale pouze to, že neklid vzniklý degradováním sebevědomí nechápe
tato emotivita jako neklid bezprostředně její. T a k o v ý neklid by se
obracel vůči sebevědomí a z moci svého širšího kontextu by fundoval
pohyb k nalezení skutečného sebevědomí. Chápe ho j a k o neklid sebevědomí uzavřeného v částečnosti, způsobem, který j e v e shodě s částečností celého jejího chápání. Jakýkoli neklid pojmové emotivity není
j í zažíván j a k o neklid její, ale především j a k o neklid toho či onoho
jejího momentu. T a k o v ý neklid pak nutně směřuje k obhájení potlačením, nikoli k obhájení překonáním a nalezením nové stability. Neklid
pojmové emotivity fixuje daný moment, na rozdíl od neklidu, který,
kdyby byl pochopen jako neklid emotivity celé, by nutně směřoval
k modifikaci momentu.
§ 16. Zfvrzovútn

neklidného sebevědomí

Neklid sebevědomí v pojmové emotivitě se nemůže obracet proti
tomuto sebevědomí, neboť m u chybí širší kontext. Obrací se tedy ve
směru z tvrzení sebevědomí. S tvrzování neklidného sebevědomí není
nic jiného než jeho vystupňování v sebejistotu či sebepřesvědčenost.
Problém, který se nastoupením této cesty sebestvrzování stává
velice naléhavý, j e problém rozlišování omylu a pravdy. Sebevědomí
bere na sebe tvář přísné hodnotící instance. Jelikož se, j a k o sebevědomí
pojmové emotivity, nemůže zbavit podstatného neklidu, cítí se ohroženo tím, co obnažuje tento neklid. Strukturace na o m y l y a pravdu,
na falešnost a pravověniost, j e strukturace krutá, protože j e podstatně
zaměřená na zničení svého protivníka, na zničení toho, co j e mimo
to, co sama jmenuje pravdou. C o j e mimo pravdu j e třeba zatratit
a zničit, byť by se jednalo o sebemenší hloupost, nepodstatnost, či
žert, protože vyznám hlouposti či žertu není měřen podle něj samého,
ale j e zvyznamněn obnažením nejistoty a neklidu pojmové emotivity.
M í r y trestu a krutosti s j a k o u se pojmová emotivita obrací proti tomu,
co nejde s ní, míra nepřátelství, které proti tomu, co nejde s ní cítí,
je nepřímé vyjádření jejího potlačovaného či skrývaného vědomí své
vlastní vratkosti, nejistoty a neklidu. Transformace strachu v krutost
ÍL násilí j e známá věc.

40

Zastavme se ještě u jednoho podstatného momentu, který stojí
u zrodu této skutečnosti. Neklidu sebevědomí nebylo dáno pochopit
se v širším kontextu emotivity samé, což by nutně iniciovalo cestu
otevření. C o zabránilo vzniku tohoto pohybu pojmového sebevědomí?
Pojmové sebevědomí tenduje k tomu nebýt žité. Jaká je povaha
nežitého sebevědomí v tomto slova smyslu? Sebevědomí j e jeden ze
základních životních pocitů. Může vůbec něco takového být nežité?
Zitost, otevřenost sebevědomí j e v tomto slova smyslu otevřené nacházení se ve světě, otevřené vcházení do nových souvislostí, je pozitivita
sebeztracení ve spleti vzájemného působení. Sebevědomí žité, otevřené
je to, které v pohroužení v e světě hledá své sebepotvrzení, které samo
o sebe vede spor, které se nalézá ztrácejíce se.
Z tohoto hlediska můžeme sebevědomí, které tenduje k tomu
naleznout se, ve smyslu ustanovit se, držet se, nazývat sebevědomím
nežitým, ukončeným. Prvnímu i druhému typu patří neklid. Žitému
sebevědomí, jako inherentní součást sebetvorby a neustálého, tedy
nehotového sebenalézání. Uzavřenému sebevědomí patří neklid jako
ohroženost světem, neklid chápaný jeho ohrožení, tedy vyvolávající
nepřátelství a cizotu, vůči které j e třeba se bránit. Žité sebevědomí
zná také nepřátelství a cizotu. Obojí však patří ke vnitřní struktuře
jeho dění, právě pro otevřenou povahu této struktury. Otevřené sebevědomí nemá potřebu nic zavrhovat a ničit, protože ví, že zavrhováním
a ničením zavrhuje a ničí především samo sebe.
Uzavřené sebevědomí naopak zavrhuje a ničí, má své úhlavní
nepřátele, před kterými musí hájit »ideje «, které si staví. Uzavřené
sebevědomí j e plné nenávisti. A b y se tato nenávist neprojevila ve
své niterné podobě, musí být neustále, zaměstrtávána, musí mít svůj
předmět. Uzavřené sebevědomí musí mít své nepřátele.
Pečlivým oddělením vlastního a nevlastního uskutečňuje uzavřené
sebevědomí uzavřenost bytosti, která je si takto sebe vědoma. Umělým stanovením meze mezi vlastním a cizím ztrácí emotivita mnoho
ze sebe sama a konec konců, prostým obrácením, které je vždy nasnadě, nachází sebe jako cizost ve světě. Toto omezení vlastního sebeuskutečnění, vlastní sebetvorby vyvolává pocit spoutanosti. Pojmová
emotivita v hranicích svého sebepochopení nerozumí tomuto pocitu
a bezděčně ho obrací mimo sebe, ve formě spontánního nepřátelství.
Moment vzniku tohoto spontánního nepřátelství spadá v jedno s momentem umělého omezení. Proto je spontánní nepřátelství aktivitou
neměnící vzniklý stav. Dříve či později vzniká ontologický pocit
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marnosti, zbytečnosti, který modifikuje spontánní nepřátelství v nepřáteství vůči sobe samému a to postupně přechází v přímý pud autodestrukce.
Tento řetěz souvislostí vypadá ve stručnosti takto: Bytost ukončená je jako bytost: v mezích odkázána k nemožnosti realizovat své
vlastní možnosti. Pud sebeuskutečnění se mění v pud autodestrukce.
Spontánní nepřátelství, jako prvotní forma autodestruk tivního pudu,
je schopné, vhodně podporováno, dlouho maskovat tuto svou podstatu.
Řídící, podporovací instance j e nucena volit stále nové a nové
nepřátele, jc nucena stupňovat závažnost a akutnost ohrožení. Tím se
obrací stále více a více k sobě samé. Tak se pud autodestrukce pozdrženě a nepřímo projevuje jako » bití do vlastních řad «*
§ 17. Interiorisace reálné prezentace a emotivní exteriorisace
ínteriorisace reálné prezentace, jako podstatný moment racionalistické monologisace se překládá do media ontologické emotivity do
určité struktury, která by se, povrchně nahlédnuta, molila jevit jako
zcela jiné povahy. Racionalistická emotivita klade důraz na slova,
na řeč, na poznatkové a pojmové v řeči a ve slovech. Da se říci, že
racionalistická, pojmová emotivita v řeči, ve slovech přímo žije. Zdá
se, že je zde skutečně opačná situace, než tomu bylo v oblasti ideality
problému,, kde docházelo k interiorisaci prezentace, tj. k jejímu znevýznamněni Jestliže v racionalistické idealitě nemuselo být řečeno nic,
musí být v racionalistické emotivitě řečeno vše.
Celá věc se začne vyjasňovat, jakmile si začneme přesněji připomínat strukturu racionalistické spekulativní výpovědi, jak jsme ji odhalili ve zmíněné pasáži. Jestliže je jádro monologičnosti v interiorizaci
reálné prezentace, neznamená to, že prezentace chybí. Prezentace je
v interiorizaci zachována, ale to, co se škrtá, j e realita. Toto škrtnutí
je jádro vzniku racionalistického monologu, jádro stvoření umělého,
uzavřeného světa. Tak je interiorizovaná prezentace povýšena na
instanci provádějící fixaci duchovních jsoucen,, je povýšena na instanci
kreativní ve vztahu k racionalistickému monologu. Prezentace vůbec
je bud jen oděv anebo j e organicky vřazena do vznikající struktury
komunikační skutečnosti. Nyní může docházet k tomu, že zážitkovost
v předprezentační struktuře je tak slabá a nevýrazná, že prezentace
nejen že ji pohltí celou, ale ještě se sama stane kreativním momentem
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její obsažnosti. Z druhé strany to znamená, že takové duchovno žije
ve slovech. Co nebylo řečeno, to neexistuje. V tomto smyslu j e racionaEstická emotivita emotivitou vnější, emotivitou slovní, jen ve slovech se uvědomuje, jen přes slova j e sama sobě přístupná.
Interiorizaci reálné prezentace z roviny ideality odpovídá emotivní
exteriorizace v rovině ontologické emotivity. Tato zdánlivá odlišnost
byla ve své podstatnosti odhalena jako shoda, neboť obojí j e jen způsob
vyřazení reality a zjednání umělé úrovně, ve které se komunikace
děje. Fiktivnost takovéto komunikace je fiktivností úrovně, tohoto
světa.
§ 18. Některé důsledky exteriorizace racionalistické emotivity
Nesamostatnost Exteriorizovaná emotivita j e emotivita nesamostatná v té míře, v jaké j e u ní potlačená skutečná vnitřní žitost. Nesamostatnost je pochopitelná tam, kde exteriorizace znamená potvrzení
vlastní existence a mnohdy dokonce její vznik. Racionaiistická emotivita, nemůže-li se exteriorizovat, cítí se chudá a prázdná, neskutečná,
bezesmyslná. T o neznamená, že exteriorizovaná emotivita nemůže
trpět. Naopak, pro nadostatek exteriorisace je emotivitou stále trpící.
D o tohoto utrpení se transformuje její faktická nebjubokost. Exteriorizovaná emotivita trpící z příčiny mimo tuto svou povalili, pokládá
toto své utrpení za prázdné, zbytečné, až do té chvíle, kdy s e j í podaří
své utrpení exteriorizovat, prezentovat, předvést. Nešťastný milenec
odhodlaný spáchat sebevraždu pokládá tento svůj čin za nenaplněný,
jestliže se neodehrává před očima jeho milované.
Nedostatek studu. Stud je ničen spolu se samostatností a ničen být
musí jako ona, protože emotivita osamělá, je pustá a prázdná. V emotivité, ve které j e nutno o všem mluvit, aby se to stalo skutečné, není
pro stud místo.
Ztráta schopnosti vřelého vztahu. Každý vřelý vztah,, vřelá emoce
předpokládá čin a čin není nic jiného než otevřenost a mlčení. Obojí,
otevřenost i mlčení j e něco, co exteriorizovanou emotivitu zneklidňuje,
v čem se cítí neklidná v čem ztrácí sama sebe. Exteriorizovaná emotivita
j e emotivitou mluvící, nikoliv činnou.
§ rp. Osamělost
V pocit osamělosti se transformuje skutečná, reálně žitá citovost,
kterou exteriorizovaná emotivita nemůže zachytit právě proto, že ji
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chce zachytit, která j í uniká, proto, ze j e dějící se a žitá a je-li chycena,
zanechává v rukou jen mrtvé slovo, na kterém racionalistická emotivita marně a násilně vymáhá život tím, že zvnějšňuje, obnažuje j a k je
jen možno. O d obnažování a násilné prezentace čeká, že j í vrátí život,
který zvnějšňováním zabíjí. Toto závislé očekávání nemůže být nikdy
víc než očekávání, což exteriorizovaná emotivita skrytě ví a tak veškerou svoji energií spotřebovává ve snaze řící co možná nejvíce. Toto
oslepení svou vlastní aktivitou prezentace j e jakési druhotné dosažení osamělosti, před kterou tato aktivita měla chránit. Exteriorizovaná,
racionalistická emotivita se tedy pojí s dvojí osamělostí. Z jedné strany
j e to osamělost emotivity vznikající prezentací, uzavírajícím zvnějšněním, z druhé strany osamělost prezentující, redukce, která, v e snaze
uspokojit svou stálou neuspokojenost, utápí se čím dál tím víc sama
v sobě.

§ 20. Substance
Tématizováním osamělosti se ocitáme v blízkosti nejhlubšího trendu racionalismu. Siibstancialita plodí substanci jako svou mez a substance ve své idealitě ničí vše i samu sebe. Jak se projevuje tento radikální nihilismus v rovině zkoumané zde. Základním impulsem tohoto
přístupu j e nárok podstatnosti, pravosti, původnosti. Exposice substance obyčejně zastírá tuto svou skrytou fundaci na hodnotící funkci.
Ontologická emotivita právě na tuto funkci navazuje. Hodnotící
mohutnost se zde transformuje v pýchu a j ešitnost neomezeně vládnoucího suveréna. Tato pozice naplňuje celou škálu postojů, jež mají jedno
společné: Věci mají smysl a hodnotu jen jako humanizované předmctnostL Tato manipulující a zotročující moc, svým důrazem na podmanění nikoliv porozumění, důrazem na monolog nikoliv 11a dialog,
reálně vyprázdňuje zážitkový prostor současného člověka. Substance
j e postoj, ale také trend současné společnosti. Uniformita měst, kultury, výroby, uniformita naplňování času j í pomalu realizuje. Tendence k všeovladatelnosti předpokládá zjevnost a nehlubokost. Uniformita a totalisacc jsou základní momenty této cesty, na jejímž konci odosobnělé a všemocné vědomí ničí samo sebe v prázdnotě světa, která
snad není nepodobná nabubřelé prázdnotě dnešních sídlišť.
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§ 2 1 . Ontologická emotivita bytí, deformace činnosti
Základní problém, který bytí svou povahou otevírající uzavřenosti klade, j e problém činnosti. Bytí ukládá činnost svým důrazem
na otevřenost, důrazem na fakticitu nacházení se člověka ve světě,
která znamená otevření možností realisace sebe sama. Bytí člověku
sebetvorbu přímo ukládá. Jaká je však vnitřní povaha tohoto úkolu ?
Co říká o povaze vlastních možností, jež je třeba realizovat, co říká
o povaze horizontu, který j e dán k cestě? Může říkat mnohé, ale základní osmyslení je dáno povahou konečnosti, jednoznačnou uzavřeností bytí do sebe sama. Tato konečnost, tato nejvlastnější možnost sc
děje ve vlastním i v nevlastním časování. Jestliže v této situaci trvá
výzva k činnosti, pak je to výzva k činnosti jakékoliv, bez ohledu na
to co j e činěno.
Bytí svou ukončeností snímá s činnosti závažnost obsahu. Mohu
sebečastěji opakovat, že tato činnost je odcizená a tato vlastní, jestliže
obě vyústí v realisaci stejné možnosti, možnosti nebytí, pak jsou obě
postaveny sobě naroveň. Jen v tom případě, že by nevlastní časování
bylo radikálně nevlastní, to znamená, že by nerealizovalo také nejvlastnější možnost, konečnost, jen v takovém případě by bylo pro
člověka závažné odlišovat vlastní od nevlastního a tedy dbát o obsah
svých činnů.
§ 22. Eliminace morální závaznosti
Nevýznamnost obsahu činu, lhostejnost toho, co je činěno a závažnost činění samého zprošťuje člověka odpovědnosti za to co činí.
Takto j e činnost zbavována kontextu dobra a zla.
Tato problematika se nám osvědí ještě z jiné strany. Bytí je homogenní. Tato vlastnost je důsledkem jeho konečnosti, celkovosti. Bytí
je všude bytí a nemůže jiné být. V řeči postojů, snah, emotivit, v řeči
morálních problémů znamená tato ukončenost nemožnost vypovězení z bytí. Toto neodvolatelné, nezrušitelné patření k jedinému, činí
jakýkoli etický kontext činnosti zbytečný.
§ 23. Deformace svébytnosti
Tato deformace činnosti má své další důsledky. Především je to
podcenění kontemplace oproti preferenci pustého aktivismu, ve který
se pomalu transformuje dnešní průmyslový svět. Určitost, svébytnost
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každého člověka a každé bytosti vůbec, spočívá v jeho sebetvorbě,
v jeho učinění se. Škrtnutí obsažnosti činu j e potom škrtnutím této
určitosti a svébytnosti člověka a jeho záměna za uniformní jednotku.
Lidská určitost, svébytnost, autonomie a na ní se vážící všechny lidské
otázky, tendují v každém uzavřeném systému, v přímé závislosti na
míře uzavření, k degradaci. Tato degradace znamená, že svébytnost
se mění v závislost, originalita v uniformitu, opakovatelnost a nahraditelnost, autonomie se transformuje v závislost až sebepopírání. V takové situaci j e transformace seberealizačního pudu v pud autodestruktivní jediným a posledním výrazem negované určitosti. J e jejím sebepotvrzením, kterým obhajuje svou vlastni důstojnost, v odkrytém
přijímání svého vlastního osudu.
§ 24. Fiktivnost činnosti a její rehabilitace
Nyní přichází chvíle pro zamyšlení nad takto deformovanou činností samou. J e činnost, která ztrácí svůj obsah skutečnou činností?
Odpověď j e zřejmá. Činnost, jež svým obsahem ztrácí samu sebe, ničí
samu sebe, stává se fiktivní činností. Činnost, jejíž činění j e lhostejné,
j e činnost nic nečinící, a jako taková sama není činná. A to j e vlastní
nihilistický důsledek, který je v uzavřeném bytí inherentně obsažený
a prozrazuje náležitost takového bytí k racionalistickému arzenálu.
Jen radikálně otevřené bytí, bytí, které ztrácí povahu celkovosti
a nabývá povahu momentálnosti v tom smyslu, že nejen bytí patří
tento svět, j e schopno překonat tyto deformace a destrukce. Jen ve
světě, jako v otevřeném bytí nalézáme znovuzrození závažnosti činnosti a spolu s tím důraz na svébytnost a originalitu sebeučinění konkrétního člověka. Nikoliv uzavřené bytí, ale bytí otevřené do toho,
co není žádné bytí, nás staví jednoznačně před úkol řešit svůj vlastní
život, před úkol konkrétního řešení, nikoliv jen naplňováni abstraktním časem. Neboť pohrouženi v tajemnu, v mlčeni, můžeme se spoléhat jen na sebe, na lidství, i když ani ono, ani naše činy nepatří pouze
bytí.
§ 25. Zážitek smrti
Celá tato problematika krystalizuje v zážitku smrti. Uzavřené bytí
j e zažíváno, jako neznámá, stísňující, nepřátelská moc, osudově doléhající na člověka v momentu nezakrytosti konečnosti. O této úzkosti
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fundující nekrofiiní tendenci jsme již mluvili. Závažnost otázky smrti
jde však ještě dále. Každé její pozitivní zodpovězení uzavírá horizont
života, neguje pozitivitu a významnost činnosti a konec konců činí
život životem fiktivním. Tento klíčový význam faktu smrti a postoje
k němu j e dán specifickou, vyhraněnou jeho povahou.
Faktem smrti proudí do lidského života tajemno, mlčení. Fakt
smrti j e ve své prosté existenci tak jednoduchý a vnitřně nerozlišený,
že nedává to nejmenší, čeho bychom se v přístupu k němu mohli
zachytit. Sám o sobě, tedy vyňat z kontextu, je ryzím neznámem
a jako takový j e ryzí otevřeností. Pro tuto svou povahu j e zážitek
faktu smrti citlivým ukazatelem povahy struktury celé ontologické
emotivity člověka. Každý pokus fakt smrti pochopit je nutně pokusem
uzavírajícím jednoznačnou otevřenost smrti. J e tedy činem, který nás
uzavírá v mezích racionalismu. Jednou stvořený pojem smrti snadno
nabývá nejrůznějších významů. Proto j e třeba chápat smrt jako otevřenost ponechanou sobě samé., tj. bez uzavírajícího upřesňování.
Takto si zjednáváme přístup k otevřenému systému. Člověk v otevřeném systému se nalézá v horizontu a ve fakticitě, který přestává
mít bytostný charakter a začíná mít charakter prostě otevřený. Tato
nová horizontalizace zjednává dialog, ve kterém, jako ve skutečném
dialogu, není nic předem vyřešeno. Smrt v tomto systému se jeví
jednak ve své stránce autonomní otevřenosti a jednak ve stránce bytostné. Dilema smíření bytí a toho, co není žádné bytí, aniž by bylo
mimo bytí, je dilematem nejen zážitku smrti, ale celého lidského života.
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Zaver
§ 26.
Moment mimobytostného se v otevřené struktuře neuplatňuje jako
mez, jako ukončenost, ale jako princip otevření. Tudíž nějakým způsobem k životu patří. J e mimo život, jako j e mimo život smrt. Otevřenost a smrt j e v určitém slova smyslu jedno a totéž. Přes minioživotní povahu obou se obojí skrývá na každém kroku, v každém
činu, v každém pohybu, který patří nám jako žijícím. Dá se říci, že
život j e nasycen mimobytostným, otevřeností, radikálním mlčením,
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tajemnem. Toto miinobytostné j e něco, co j e mimo čas a prostor,
ale nedá se říci, že by to bylo věčné. J e mimo barvy, vůně a zvuky,
ale nikoli nesmyslové. M i m o myšlení, ale nikoli nemyšlenkové. M i m o
látku, ale nikoli nelátkové.
V kontextu s touto problematikou se nám přímo vnucuje slovo
Bůh, božství. Použití takového slova v tomto kontextu nás uvádí
do další rozsáhlé problematiky zasluhující samostatného zkoumání.
Nutnost takového zkoumání jsme v této stati nalezli a obhájili, jako
existenční, niternou potřebu současného světa a společnosti. Toto
pokládám za základní příspěvek této statí ke sporu, který v současnosti
probíhá.
Otevřené j e všude, ale hledáme-li je, není nikde. Najdeme-li
otevřené, j e již uzavřeno. A na druhé straně, naleznu-li smrt, j s e m již
mrtvý, Hiedáme-li otevřené, ničíme je. Hledá-li jotevřené nás, ničí
nás. Naše zkoumání vyúsťuje do problematiky B o h a také v tom smyslu, že jestliže Bůh je, patří bytí a j e tedy bytím omezený. U jsoucího
Boha j e zcela smysluplné a logické tázání po jeho určitosti. J e třeba
zbavit Boha této zátěže? j e možno chápat B o h a j a k o radikální otevřenost, tedy něco mimo bytí, čemu však bytí úzce patří? J a k ý j e vztah
Boha a světa, Boha a slov, řeči? C o j e to podobenství? T a k o v é jsou
otázky, které nás uvádějí do dalšího zkoumání. Otázka řeči a podobenství j e klíčová, neboť její řešení nám umožňuje slyšet, jak bylo
mluveno, slyšet, jak mluvíme sami.
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Vážený pane docente!
Velice jsem V á m zavázán za Váš zájem a za vzájemný kontakt,,
který mi tak laskavě poskytujete. Uvědomuji si závaznost takového
setkávání v jeho plné míře. - Reaguji tak na první a poslední řádky
Vašeho krásného dopisu. - Nejde o pouhou » výměnu názorů«, jako by
názory někomu náležely a daly se vyměňovat jako známky! Jde o vstřícné otevření, kterým vzniká duchovní prostor. Prostor, do kterého
vstupují a který zároveň vytvářejí ti, kdo »pod dakem sociální skutečnosti neresignují«. J e to prostor filosofického dialogu a disputace,
společného' hledání pravdy v napětí rozdílných mínění a hledisek.
A právě tento prostor, a nikoliv uchvácené instituce a budovy, j e ex definitione — půdou a životem Uuiversitatis. Vždyť všude tam, kde
se dva nebo tři sejdou ve jménu Pravdy (Mt 18, 20) - nikoliv té pravdy,
kterou »mají«, znají a tvrdí (aby byla petrifikovaná, ztvrdlá), ale
Pravdy, která j e Cestou a Životem, tam končí moc vládce tohoto
světa.
Nedomnívám se, že bychom se v našich »názorech« (lépe:, zkušenostech a porozumění) příliš lišili, přestože východiska, ze kterých
k témuž porozumění dospíváme, jsou značně vzdálená. T o je patrně
příčina, která mezi námi způsobila určité nedorozumění. Proto, než
se pokusím zodpovědět Vaši vstupní otázku, » co navrhuji a jaká je
alternativa «, chtěl bych předeslat a znovu formulovat to, v čem mi,
zdá se, nebylo dobře porozuměno.
Půjde mi zde důsledně o problém v £ d y (EPISTÉMÉ, scicntia,
Wissenschaft) jak vznikla v tradici západní kultury. Problém » alternativy « - pokud se takto vůbec klade - chápu tedy jako alternativu
p r o v ě d u (s Chargaffem) a nikoliv jako alternativu v ě d y (jak
chce Stent). (Neodmítám zásadně tázání po jiných cestách poznání,
než kterou představuje věda. Není to zde však naším úkolem a zavedlo
by nás to příliš daleko). - K našemu problému však nepřistupuji, jako
k hledání »alternativy« v úzkém slova smyslu: alter-alter, eníwederoder. Vymýšlení či navrhování »něčeho jiného« zde nikam nevede:
všechny zlepšovací návrhy, propositions, ideas a designs jsou pouze mrtvé
šupiny, hnidy na povrchu skutečnosti. N á m jest nyní sestoupit hloub,
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v úsilí o hlubší poznání a porozumění vědě samotné. T o nám snad
dovolí odkrýt nikoliv důvod, proč nastala chyba, ale odkrýt k o ř e n
z l a . . . A kořenem zla j e hřích - cesta do hloubky musí být cestou
přiznání viny, n a š í viny! V křesťanské tradici se této cestě říká
pokání, M E T A N O I A , tedy vlastně z m ě n a s m ý š l e n í . Věda,
o kterou nám půjde, musí být tím novým, co vyrůstá ze změny smýšlení. Půjde v tomto smyslu o das ganz Andere, nikoliv o jednu z alternativ, které se otevírají t é m u ž smýšlení. Proto následující chápejte
ve světle úsilí právě o takovou změnu.
Náš vzájemný spor lze explicitně formulovat takto:
a) Buď chápete vědu jako integrální součást »tisíciletého vývoje
naší kultury « - pak j i však nesmíte ztotožňovat s obdobím jejího
úpadku posledních desetiletí! Ještě mezi válkami byl anglosaský positivismus pouze jedním z mnoha přístupů k poznání přírody. Teprve
za našich dnů je tento přístup povrchně ztotožňován s vědou vůbec
(alespoň v přírodních vědách), takže pro hledání alternativ se utíkáme
třebas až k taoismu! Takto pochopená přírodověda j e důsledně domyšleným kartesianismem, ryzím plodem novověké metafysiky, kterou Nietzsche odhalil jako nihilismus téměř o sto let dřív, než se to ve
svých důsledcích stalo zjevným. Zvláště biologie j e exemplum non
plus ultra ad absurdum dotaženého idealistického mechanicismu X V I X V I I . století. Tvrdím však, že hlouběji do minulosti kořeny současné
vědy nesahají, a že teprve zcela nedávno se toto pojetí vědy zabsolutnilo, tím, že se zinstitucionalisovalo a stalo se závaznou ontologií veškeré povinné školní výuky, která nahradila vzdělání. Věda se tak
odtrhla od k u l t u r y (tj. vzdělávání), a tím od myšlení vycházejícího z přirozené zkušenosti a ze zdravého rozumu. J e navíc smutnou
ironií, že k dovršení vševlády této idealistické metafysiky, která patrně
naši civilisaci zahubí, došlo právě v době, kdy tato metafysika byla
na poli myšlení překonána a rozbita. - Jenomže věda už přestala být
polem m y š l e n í : stala se doménou pouhé »intelektuální aktivity«. Professional skill a myšlení však nejsou zdaleka totéž!
b) Považujete-li však za vědu sensu stricto její současnou podobu,
(resp. současný mýtus o její podstatě v běžném povědomí), pak nemůžete poukazovat na její tisíciletou tradici a považovat j i za historické
fátum, se kterým se nedá nic dělat! Vždyť absurdní, krátkozraký důsledek toho, že současnou podobu vědy zabsolutisujeme, je V á m přece
zcela cizí. Tento důsledek lze označit za jakýsi » vědecký chiliasmus «.
R o z u m í m tím přesvědčení, že teprve dnes »jsme na to kápli«, že
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konečně víme - po tisíciletém tápání a ignoranci - jak to »ve skutečnosti je «, přesvědčení, že naše dnešní vědění proniklo tam, kde dosud
vládlo pouhé mínění (DOXA), naivní představy, pověry a předsudky.
I chiliasta jistě připouští, že vědecké poznání » není ještě u konce«
a že ještě mnoho »zbývá vyřešit«. Je ochoten dokonce přiznat, že
k tomuto konci nikdy nedospějeme, neboť »nezadržitelný vědecký
pokrok potkává na své cestě nové a nové problémy, odkrývá stále
nová pole výzkumu«. (Takový upadlý jazyk bezděčně přiznává, že
věda si své problémy vytváří sama, jakýmsi parkinsonovským mechanismem!) Přesto však chiliasta vidí v tomto pokroku jen. jakési dokončovací práce (» moppitig-oß « activity) na poznání světa, jehož podstata už byla jednou provždy nalezena, a nepředstavuje už problém.
Tuto podstatu představují kausálně působící chaotické síly, které se
náhodou shlukují ve slepé mechanismy, jejichž funkce je totožná podobně jako u stroje - s jejich kvantitativním, matematickým popisem. A tak podstata světa není dnes předmětem vědeckého poznání,
ale naopak závazným východiskem vědeckého názoru, kriteriem » vědeckého přístupu«. Nesluší se např. biologovi ptát se, co je to život:
taková otázka je považována za nevědeckou nikoliv proto, že věda
na ni nemůže odpovědět, ale proto, že se implicite předpokládá, že
na ni věda samozřejmě odpověď dávno má! Pro osvícenské chiliasty
minulých století byla tato metafysika důvodem k nadšení a k jásotu
pokrokářského triumfu. Pro existencialistického chiliastu našeho století,
který v sobě pociťuje 1'angoisse bezmoci konečného lidského ducha,
který je mu jediným světýlkem svobody a smyslu tváří v tvář nekonečnému chaosu náhody a nutnosti, je tato podstata světa už jen výzvou
k stoické, poctivé resignaci: nezbývá než nesmyslnost světa, tak jak
ji věda odhalila, přijmout, mít odvahu se této » vědecké pravdě« podívat tváří v tvář a čestně, poctivě se s tím vyrovnat. To je ethika Monodovy filosofie.
K t o m u t o chiliasmu, ať už je laděn osvícensky = optimisticky,
nebo existencialisticky = tragicky, se jistě - jak jsem uvedl - nehlásíte.
Vyplývá to z Vašeho autentického tázání, kterým ipso facto překračujete hranice současné vědy a odmítáte ji absolutisovat. Proklamujete
však určitý chiliasmus agnostický, tvrdíte-li, že naše vědecké poznání
je určeno naším biologickým utvářením a že obraz světa, který nám
předkládá současná věda, je nutným výsledkem naší poznávací činnosti,
ačkoliv neodpovídá Skutečnosti. Já však tvrdím, že současná podoba
vědy není pouze, ani především, faktem biologickým, nýbrž faktem
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historickým, tedy vůči našemu biologickému utváření kontingentním.
Věda a její poznatky i východiska jsou proto otevřeny filosofické,
psychologické i teologické interpretaci. Věda spočívá na zcela určité
metafysice, která j e výrazem vůle k moci a narcisismu ducha, j e aberrací, psychosou, j e h ř í c h e m - pádem člověka, který se chtěl
rovnat Bohu a vystačit si bez něho. - Jako historický jev j e náš vědecký
pohled na svět kontingentním: neopírá se ani o podstatu skutečnosti,
ani není určen našimi poznávacími schopnostmi. T o jen normální
vědec se chová jako psychopat, který zaměňuje Skutečnost za svoji
představu o ní, modloslužebník, který se klaní a koří svým vlastním
výtvorům. Jeho hřích nespočívá v tom, že si vytváří představy Skutečnosti, nebo že si vyrábí jejich podoby v laboratoři, ale právě v té
z á m ě n ě a v tom k l a n ě n í . Vědec totiž popírá, že Skutečnost
je nekonečně bohatá, že skýtá nespočetné možnosti jiných setkání,
pochopení, poznatků založených na zcela odlišných formách předběžného porozumění. Tvrdím, že dokonce i v rámci descartovského
mechanicismu bylo možno konstruovat naše představy o světě nekonečným počtem způsobů, mezi nimiž j e onen rádoby konsistentní
soubor těch jedva pár let starých teorií a experimentálních dat, které
představují » současný stav světové vědy «, jen bezvýznamnou variantou. Vždyt kdyby bývala nebyla vyslovena včas jedna teorie, byla
by se prosadila jiná, která stejně dobře (či stejně špatně) » would account
for the known facts«. A ta by určila svá pravidla liry, své hypothesy,
svá kriteria, dala by našemu tázání zcela jiný směr, produkovala by
experimentální data z odlišného přístrojového vybavení. T o j e podstata
historicity, kontingcnce, jak j i dnes rozumíme. Pro nepředpojatý rozum
člověka, který se s praxí vědeckého poznání setkal, j e historicita, kontingence vědeckého poznání něčím snadno nalxlédnutelným. Nadosobnost a synchronnost vědeckého pokroku (nezávislost objevů) není
proti tomuto náhledu pádným argumentem: vždyť tentýž fenomén
lze pozorovat u všech historických skutečností, od politiky, umění
a filosofie, až po jazyk, geologii či fyllogenesi. Po dokladech historicity,
kontmgence dnešní přírodovědy není třeba se ohlížet u historicky či
kulturně vzdálených civilisací: stačí se trochu seznámit s dějinami naší
vlastní vědy, ba naší nejužší specialisace. I z poměrně nedávné minulosti
lze vyčíst, jak každý pokrok byl vykoupen ztrátou, každý nový poznatek zapomenutím, každý »break-through« skutečným roztrháním
a opuštěním všeho, co bylo vybudováno, aby se na jedné, maličké,
bezvýznamné, ale prosadivší se pravdě vybudovalo universum pozná-

ní! » That in our days such pygmies throw such giant shadows only shows
how late in the day it has become « říká Chargaff. Ale právě tento zájem
o vlastní minulost, který by pro vzdělance měl být samozřejmostí,
vědcům zcela chybí. A . S. Kuhn, který ve své knize » The Structure
of Scientific Revolution « nashromáždil velké množství přesvědčivých
dokladů pro historickou kontingenci vědy a proti mýtu vědeckého
pokroku j a k o kumulativního procesu, o tom krásně říká:
» Scientific education makes use of no equivalent for the art museum and
the library of classics, and the result is a sometimes drastic distortion in the
scientist's perception of the past. More than the practitionars of other creative
fields, he comes to see it as leading in a straight line to the discipline's present
vantage. In short, he comes to see it as progress. No alternative is available
to him while he remains in the field. ...the member of a mature scientific
community is, like the typical character of Orwell's » 1984«, the victim of
a history rewritten by the powers that be. « (XIII, p. 166).
Vědění (scientia), které j e fundamentem západní civilisace, nelze
proto ztotožnit se status quo institucionalisovaného s & d (science and
development) posledních pár desítek let. Poznání není manipulací, není
technologií: E P I S T É M É a T E C H N É byly v e starověku chápány spíže
jako protiklady - vědění X dovednost. Scientiajc především k u l t u r a
(colere = pěstovat, zúrodňovat, uctívat), a to k ř e s ť a n s k á kultura, která vznikla synthesou řeckého myšlení, židovského zjevení
a římské civilisace. Tato kultura sloučila řecký údiv ( T H A U M A Z E I N )
a výchovu (PAEDEIAN) s židovskou úctou a bázní a přetavila j e ve
v ě d u . Řekové objevili jsoucno jakožto jsoucí ( O N H É O N ) a snažili s e j e uchopit (po-chopit) v jeho bytnosti (ÚSIÁ = essentia) pomocí v ý c h o v y , vedoucí k n á h l e d u (IDEIN = intuit i o). Synům
israelským se naopak B y t í zjevilo a samo se nazvalo » jsem, který jsem «
(EHJE A Š E R EHJE = stmt qui sum ~ Exod. 3. 14), jako bytí osobní,
svrchované, svobodné, od kterého j e teprve osobnost, autonomie
a svoboda člověka odvozena. Vyvolený národ mu naslouchal a následoval je, v jeho nepochopitelnosti a nezobrazitelnosti, se zhožností
a úctou. Tato dvě velká setkání se sloučila v západní vědu, která staví
člověka do vztahu k c e l k u s v ě t a .
J a k ý j e tento vztah, který vznikl tímto dvojím setkáním? J e to
vztah rovnocenný, partnerský: B y t í se poznávajícímu člověku zjevuje,
obrací se k němu ve své srozumitelnosti jako s v ě t , který j e co do
své povahy smysluplný, hodnotný, osobní a svobodný. V této svobodě se otevírá k svobodnému člověku, který j e s l y š í , pokud
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mu n a s l o u c h á . A slyší-li, pak r o z u m í (proto říkáme, neslyšíme-li: »Nerozumím!«). Tato možnost slyšet, rozumět j e dána tím,
že člověk k jsoucnu - právě s v ý m bytím — p ř í s l u š í . Uzná-li tuto
svoji příslušnost, stává se p o s l u š n ý , ne ze strachu nebo zištnosti,
jak j e tomu u náboženského člověka, ale ze samotného faktu oné podstatné s l u š n o s t i : porozumění proměnilo smýšlení poznávajícího
člověka, s l u š í se tedy, aby poznávající v tomto porozumění stál,
v úctě, věrnosti, zodpovědnosti, - v po-slušnosti! Pří-slušnost, ze
které slyšení jako příležitost porozumění, poslušnosti vyrůstá, j e založena - j a k jsme řekli - pří-slušností člověka k bytí: člověk j e také jsoucnem. J e však zároveň jsoucnem ozvláštněným, je skutečným p a r t n e r e m , protože člověk - každý člověk j e o s o b o u , tak j a k j e osobním B y t í : sounáležitost člověka k Bytí není tedy dána jen jeho zařaditclností mezi jsoucna, ale jeho vztahem, sou-podstatnou příbuzností
k bytí jako celku. Jako partnerovi se v poznání a v činnosti Bytí s v ě ř u j e . Svěřuje se mu v důvěře, j a k o s v ě t . Svět j e tedy člověku
s v ě ř e n , jako zahrada ( P A R A D E I S O S ) , nikoliv však dán v plen,
jako kořisti Antagonismus subjektu a objektu, na kterém spočívá ideál
objektivní vědy j c výrazem toho, jak člověk tuto důvěru zklamal,
(cfr. obraty typu » podmanění přírody «, » dobytí vesmíru «, » vyrvat
přírodě její tajemství«, »exploitation des sources naturelles« etc. ...) Člověk zapomněl, že vláda j e především služba v lásce a nikoliv zvůle, že
poznání j e služba jsoucnu a ne samoobsluha! Člověk však selhává
a tuto příležitost maří (Mt 2 1 . 23-41).
Toto selhání však bytostně náleží k partnerství člověka a Bytí.
Jako partner j e člověk svobodný. A právě tato svoboda je možností
odvrátit se od jsoucna, neposlouchat a tedy neslyšet a ztratit tak svoji
příslušnost. T í m však ztrácí ipso facto možnost porozuměni, největší
dar, který získal, - porozumění celku, které představuje jeho bytnost.
Tak přestává být člověk tím, čím je, ztrácí svou a u t - e n t i c i t u .
Musí se obklopit umělými konstrukcemi, pojmovými i technickými,
dokonce i umělými hmotami a ztratit se v nich! Člověk, jehož vztahem
ke světu j e absolutní vláda ve smyslu své-volné manipulace, chce proto
jen sama sebe: ztotožňuje se s nejvyšší hodnotou, to j e základ veškerého
humanismu a vší » autonomní« ethiky. Člověk, který slouží lidství,
místo aby s v ý m lidstvím sloužil Bytí (1) se odlidšťuje: vždyť podstatou
(1) Nevyhýbám sc slovu • Bůh c, který do tčchto obratu tradičně patří, a nenahrazuji je
ponSkud Šroubovaným (byť smysloví adekvátním) slovem » Bytí « snad z rozpaků či z pokrytectví (nebo jak Lenin říká, » zastřené knčžourství «). Chci však ukázat, že tyto úvahy lze vést
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lidství ( = phenoméne humain Teilhardův, či Dasein Heideggerovo),
j e překračování sebe sama, vydávání se, » vyměňování se« 2a hodnoty
které vytváří, za tajemství, která poznává, za svět, který j e mu svěřen!
Současná »sociální skutečnost« nepředstavuje tedy zpronevěření se na
ideálech humanitních, ale je naopak jejich přímým důsledkem.
Řekli jsme, že specifikem lidským je vztah k celku. Proto se člověk
označil jako Homo s a p i e n s , a ne scíefw, explorans (Morris, Wiener),
faber či Indens (Huizinga). Tím vším j e též, ale tím vším mohou být
či jsou i jiní tvorové. Jeho differentia specifica j e m o u d r o s t : Člověk
j e potentialiter, (tj. má příležitost být) moudrý, sapiens. Sapiens však
není ten, kdo se ve světě » vyzná kdo je vlastníkem pravdy či budovatelem »konsistentních struktur reality«! Moudrý je ten, k němuž
jsoucno přichází, jemuž se svět otevírá, u něhož Bytí d l í - nebo
jak bychom ještě vyjádřili toto tajemství souladu, úměrnosti, vstřícné
otevřenosti a lásky, jež j e vždy myšleno, mluvíme-li o moudrosti.
Scientia j e s t cestou k s a p i e n t i a , věda j e usilováním o moudrost.
FELOSOFIA (láska k moudrosti) byla pro Aristotela totéž, co EPISTÉM É (věda) - (dosud j e tomu tak v angličtině). Věda jako cesta k moudrosti j e mediem vztahu člověka k celku, j e hledáním smyslu, a úsilím
po porozumění. Proto j e v mých očích věda věděním a nikoliv dovedností, poznáním a ne manipulací. Jsem přesvědčen, že takovou věda
ve své typické historické podobě vždy byla, a věřím, žc ve svém autentickém bytí takovou dosud je. A v tomto smyslu s Vámi plně soulilasím, že věda představuje jedinou naději a záchranu pro lidstvo. Záchranu přinese však pouze tam, kde člověk svým poznáním bude usilovat
chránit především svět, přírodu, a nikoliv sebe sama. Neboť » kdo by
chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde « (Mt 16. 25). - Tam však,
mimo jakoukoliv partikulární konfesi a ncthcologicky (tj. ncmctafysicky, což neznamená nenábožensky, Či dokonce atheisticky!). Pojmu »Bůh « zde však mohu užít smysluplní jedínč tclicly,
mám-li jistotu, že mu čtenář bude rozuinét: žc pod tímto pojmem nebude vidČno nČjské partikulární jsoucno, jedno mezi jinými, o jehož existenci se lze přít, asi tak jako o existenci hvčzdných
civiJisací nebo sněžného muže; že dále pod Bohem nebude představován nčjaký » všemocnčjší«
člověk, ať už se označí jako absolutní duch absolutní hodnota či mravní řádlSpíSc jsou zde na
mís té takové obrazy a pojmy současné theologie, jako »horizont c, »hloubka«, »absolutní budoucnost «, »smysl toho, co jest« (z nichž právč tento poslední mne v naší souvislostí nejvíce
oslovuje), pokud ovšem nezapomínáme, že jsou také jen představami a metaforami. Netvrdím,
že by pojmy tradiční theologie byly zcestné, primitivní a zavádčjící: jejich obsahová náplň však
už prošla procesem opotřebení a rcifikace a to, co jimi bylo zpočátku mínčno, už nenachází analogon v zkušenosti a prožitku tehdejší doby, se kterým tradiční pokusy o uchopení Tajemství
počítaly. Nejpřimcrcnčjší vsak dosud zůstává ono starozákonné » S U M QUI S U M « a JežíSovo
P A T É R — Otec, ten, z něhož pocházíme, jemuž jsme podobni a příbuzní, vůči kterému jsme samostatní a svobodní, a kdo nás miluje. Kterému však v této svobodč a lásce dlužíme poslušenství
(str. 7-8). Ale znovu: Bůh, to není tento-zde, ten druhý, nčkdo jiný - je celý tímto naším synovským vztahem ke jsoucnu (J, 10, 30, 38; 14. 10-11, 20).
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kde si veda neklade za cíl porozumění, kde již není úsilím o pochopení
smyslu,, tam, kde svému předmětu věda dokonce smysl upírá a ptát
se po něm považuje za » nevědecké <c, tam se stává věda ne-smyslem
ex definitione a tehdy j e její ovoce nutně ďábelské.
Hovořili jsme o partnerské sounáležitosti k B y t í , o vztahu k celku,
o poznávání-smyslu. Založili jsme j i na J> slušnosti
ontologicky. Vztah
k světu lze založit i fenomenologicky: člověk se nevztahuje j e n ke
každé skutečnosti zvlášť, ale vždy implícite ke Skutečnosti c e l é :
při každé jednotlivé zkušenosti zakouší celkovost, ke které jednotlivosti poukazují. N o v o v ě k ý idealismus zde ovšem vše otočil naruby:
zakoušenou celkovost chtěl v y v o d i t z jednoty zkušenosti - ať už tuto
jednotu chápal psychologicky nebo transcendentálně. Ale jednota zkušenosti není zajištěna ani asociacemi, abstrakcemi a generalisacemi, jak
chtěl empirismus, ani apriorní, formální strukturou poznáváni, jak chtěl
racionalismus. Tato řešení byla jen záplatovacími pokusy založit smysl
zkušenosti jinde než ve Skutečnosti, které byl upřen. Ale návrat k přirozené zkušenosti, který se v našem století odehrál, ukázal, že i smysl
j e f c n o m é n , tj.. že se jeví, že jest poznáván. J e v í se tak, že jednotlivá
jsoucna poukazují jak sama na sebe, tak též mimo sebe a za sebe, k j i n ý m
jsoucnům. Nejde ale o dvě různé stránky: každé jsoucno právě tím,
čím se ukazuje, a že se ukazuje, poukazuje ke kontextu jsoucen. Čím
lépe se ukazuje, tím více z p r ů h l e d n í , ustoupí do pozadí, dá
vystoupit svému umístění v síti poukazů; a toto »umístění«, skutečnost, že každé jednotlivé jsoucno právě tím, čím je, j e křižovatkou
nesčetných poukazů, lze označit: j a k o vyznám. V síti vzájemných poukazů, jimiž jsoucna zjevují sebe sama a poukazují zároveň nad sebe,
se zrcadlí celek smyslu, který můžeme zcela etymologicky označit
jako n a d - s r a y s l n o .
Naše tělesné smysly se jmenují smysly
proto, že se v nich smysl jednotlivých jsoucen z r c a d l í . Nejsou
to tedy žádné »nástroje vnímání« (== O R G A N A ) , ale vstupní brány,
v ý r a z y naší otevřenosti smyslu jsoucna. Skrze smysly se zjevuje
jsoucno naší mysli v tom, č í m j e s t . Lidská mysl jest místem,
nadsmyslna, místem, kde se jsoucno zrcadlí ve svém zjevování, a kde
se se sebou samým setkává. Toto zrcadlení smyslu, tedy s p e c u l a c e
(speculum) j e vlastním posláním, bytností naší mysli a zdaleka ne
něčím neoprávněným, nedovoleným, přesahujícím kompetenci rozum u (jak tvrdil idealismus) a tudíž podstatně nevědeckým (jak nám
chce namluvit scientismus a logický positivismus)! Spekulace není
vymýšlení si, ale zrcadlení skutečnosti v jejím smyslu. Idealismus,
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který skutečnosti smysl upřel, vidí ovšem původ spekulativních pochopem pouze v lidském subjektu, a tedy jako » čistě subjektivní v ý tvory«, které mají k » objektivní realitě«, která j e (ex definitione) jiné
povahy, vztah náhodný a lhostejný. (Právě na širokém uplatnění spekulativní přírodovědy ještě do nedávné doby a její renesanci v současnosti - v souvislosti s obrácením zájmu na S chci ling a a vše co s jeho
kritikou idealismu souvisí - lze také ukázat, že matematické, exaktní
přírodovědě nenáleží taková hegemonie, jakou j í přikládáte!)
Je-li však spekulace poznáním Skutečnosti, znamená to, že lidská
psycliika j e jsoucnu sourodá. Jak kategorie, tak i existenciály, i city,
linutí mysli a volní projevy Skutečnosti náležejí a o ní vypovídají.
Celé bohatství lidského duševna je odrazem jsoucna, a čím bohatší j e
toto duševno zapojené do poznání, tím plněji a adekvátněji je svět
poznáván! Proto mluví Platon o Skutečnosti jako o s v ě t o v é
d u š i . Aristoteles zase vyjadřoval tuto skutečnost tak, že duše byla
pro něj přirozeným místem všech jsoucen. Sem náleží též grandiosní
symbol mikrokosmu a makrokosmu, který byl východiskem středověké přírodovědy. Na úsvitu novověku však člověk z tohoto harmonického vztahu vystoupil. (Ve svém minulém dopise jsem se snažil
ukázat, jak k tomu došlo : že to byl výraz vůle k moci zabsolutnivšího
se ducha. Exegesí současné biologie jsem se pokusil demonstrovat
symptomy tohoto procesu.) V tom okamžiku byl však raněn slepotou:
smysly se mu staly nepřekonatelnou překážkou. Člověk přestal vnímat
svět, který mu až dosud do duše vstupoval. Skutečnost » o sobě « se mu
stala oním v n ě = překážející věcností, »objektivní realitou«. Smyslové vlastnosti jsoucen mu přestaly d á v a t smysl, staly se inu pouhými » sekundárními kvalitami « a » primární vlastnosti« si začal v potu
tváře dobývat rozumem: uznal za ně přesně to, co nevnímá, co nepatří vůbec do zkušenosti, co není možno vůbec » zakoušet«: jsou to
matematické veličiny a jejich vzájemné vztahy - čisté rozumové pojmy
beze vší zkušenosti (» reine Vernunfthegriffe a priori«) ... (Duch nemůže
připustit, že něco z a k o u š í - T O P A T H E I N : popřel by tak svou
absolutnost: minule jsem psal o tom, jak se tento subjekt-objektový
vztah promítl do vztahu germen-sóma, a jak z této objektivisovanč
projekce vyplývá, že » F information génétique ne přeni pas des legons
de rexperience «.) - Netrvalo však dlouho, a nejen smysly, ale i rozumové kategorie, o které se duch ve své pyšné aseitě opřel, se mu staly
absolutními omezeními, znemožňujícími poznat věci o sobě! - Není
divu: tam, kde chybí otevřenost, je vše omezením! A právě s touto
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zkušeností filosofického transcendentalísmu se v mýtické a reifikované
podobě setkávám v e Vaší argumentaci o omezenosti vědeckého poznání » strukturou našeho nervového systému, kterým nás přírodní výběr
vybavil «! Tak novověký mythus o absolutnosti lidského ducha ústí
v agnosticismus, který j e gnoseologickou podobou odcizení, metafysické úzkosti a devastace přírody.
Naprostí tomu stojí tradiční mythus o harmonii, vzájemné otevřenosti a podstatné sounáležitosti mikrokosmu a makrokosmu v souladu
s přirozenou zkušeností: Není-li člověk zcela brain-ivashed výukou
a vědou, pak chápe zcela přirozeně a původně, že smysly vniká do jeho
duše svět takový, j a k ý je, a zároveň, že j e svět tak obrovský, hluboký,
záhadný a rozmanitý, že není totožný s žádnou sebedelší či seberafmovanejší zkušeností o něm. J e mu jasné, že podstatou poznání j e jak
vnímání tak uvažování, a že cílem poznání j e porozumění, poznání
smyslu. Normální člověk ví, že pravda náleží věcem a nikoliv výrokům, že člověk může - ale nemusí - v pravdě stát ale nemůže pravdu
mít. Ví, že opakem pravdy není jenom omyl, ale především l e ž .
Ví, že poznává především dobro, pravdu a krásu a nikoli vztah definovaných veličin, zákony, atomy a prázdno. Proto ví, že má oči proto,
aby viděl a neříká, že vidí, protože má oči! Říká, že motýli, květy
a jejich vůně, ptáci a jejich zpěv se mu líbí, protože jsou krásné, a neznásilňuje zdravý rozum, aby tvrdil, že to v s e j e krásné, protože se mu
to líbí. Ví, že příroda j e moudře a účelně zařízena, a netvrdí proti vší
evidenci, že účelnost a smysl jsou, výrazem náhody a nutnosti, a že
harmonie, se kterou se setkává, j e výrazem boje o život. T o všechno
vědí, zcela původně a přirozeně, - bez hlubokomyslných úvah, vzdělaneckého zatížení a rafinovaného přemýšlení - každý primitiv, každé
dítě, každý v-skutku a v-pravdě věřící, člověk. T o proto, že nejsou
padlí ani na hlavu, ani na srdce, protože člověk původně - na rozdíl
od vědců a jiných polovzdělanců - není vůbec p a d l ý . J a k o takový
nebyl vybaven přírodním výběrem strukturou nervového systému, ale
byl obdařen od Boha duší, která j e jednotou rozumu a srdce. Nám,
padlým, kteří se stali obětí ďábla v podobě nelítostné a rafinované
indoktrinace na všech stupních školní v ý u k y , nezbývá než dlouhá
a trnitá cesta návratu, cesta pokání, které j e vždy tvrdou prací, zapřením
sama sebe a odříkáním. K d o byl takto vyrván z lůna původní moudrosti, musí vložit svou naději do lásky k moudrosti - do filosofie. Filosofie j e cestou relativisace všech » samozřejmostí«, zboření všech konstrukcí a fikcí, cestou k přirozené, bezprostřední zkušenosti. Proto
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Ježíš praví Nikodémovi: » Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit
království Boží. « (J. 3. 3). A právě toto » zrození znovu, z vody a z ducha « j e poslání vzdělance. Radikální obrat v pojetí našeho poznání
a našeho vztaliu k přírodě, změna smýšlení o nás a o skutečnosti, jak
jsem j i právě naznačil, j e oním veřej o v ý m čepem, osou obratu, či
alternativou, 11a kterou se ptáte.
Svátost pokání má podle tradičních katechismů tyto části: 1) Z p y tování svědomí. 2) Pravá lítost. 3) Opravdové předsevzetí. 4) Zpověď.
5) Zadostiučinění. - Považujme vše, co bylo řečeno, za část první.
Pravá lítost j e v tom, že nelituji pouze, že jsem špatně poznával
a že jsem se tak chytil do sítě vlastní imanence. Musím litovat, že příroda
sama byla mnou špatně poznávána, a že jsem v sobě mařil příležitost
k setkání, k zrcadlení, realisaci jejího smyslu. Musím litovat, že jsem
byl k přírodě slepý a hluchý k její řeči, že jsem šlapal po její bytností subjektivitě a vnucoval j í trpnou a slepou objektivitu, tj. podobu matematicky popsatelného stroje - nej ryzejší ho v ý potku svého hříšného,
uzavřeného rozumu.
Vyznávám, že to vše jsem činil proto, žc jsem chtěl vládnout přírodou j a k o strojem a konstruovat ji, že jsem chtěl učinit živé tvory - své
bližní - materiálem své zvůle a modelem svých theorií. Činil jseni tak
též proto, že jsem chtěl mít úspěch před lidmi, zalíbit se světu. Činil
jsem tak i z lenosti: dal jsem se pohodlnou cestou nejmonšího odporu,
která mi dovolovala resignovat 11a myšlení a zaměnit j e za bezduchý
(byť » duchaplný «) kalkul - kombinaci prázdných symbolů a mrtvých
entit. Není mi omluvou, že jsem v tom byl vychován a k tomu určen!
S á 111 jsem aktivně potlačoval všechny hlasy své duše a zavíral jsem
oči před bohatstvím přírody. Žil jsem pokrytecky sám před sebou
dvojím životem: životem positivistického vědce, skládajícího živé bytosti z » regulačních obvodů « a zároveň jsem žil životem normálního
»kulturního « člověka, a jako takový jsem bezostyšně parasitoval na
bohatství světa, které jsem jako vědec popíral, a na bohatství duše,
kterou jsem ve své profesi zapíral. Přivlastňoval jsem si tam, kde jsem
měl dávat, a odmítal přijímat tam, kde mi bylo nabízeno: od přírody,
která se mi otevírala ve své kráse, sdělovala ve své hloubce a snažila se
mne poučit ve své moudrosti. B y l jsem podoben oněm legendárním
esesákům, kteří ve dne týrali a zabíjeli, a večer se pak kochali Bachem
v teple rodinného kruhu ... Jenže oni alespoň nazývali své řemeslo
povinností a slepou poslušností, a nikoliv poznáním; výsledky své
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práce nazývali mrtvolami a nikoliv pravdou... Mea culpa, mea maxima
culpa... Tolik confiteor.
A opravdové předsevzetí? - Slíbit, že budu usilovat o návrat k vědění, k pravé vědě. T o znamená, že se budu učit přistupovat k přírodě
jako k partnerovi, se zájmem o to, v čem se ke mně obrací. Ž e v sobě
vzbudím potlačenou důvěru v to, co mi říká viditelně, co mohu vnímat smysly, že nebudu j i urážet svoji pode-zíravostí, která mne svádí
dívat se p o d j e v y , zda tam nenaleznu svoje vlastní myšlenkové
konstrukce a tím se vyhnul námaze, kterou ode mne vyžaduje trpělivé
naslouchání a porozumění tomu, co mi říká - ten druhý! J á vím,
že každý rád slyší a vnímá jen potvrzení svých vlastních názorů a j e
ochoten rozumět jen tomu, co už sám odjakživa ví a zastává. Ale mé
opravdové předsevzetí mne zavazuje, abych si žádnou námahu neušetřil,
abych tváří tvář předmětu svého poznání své smysly, své srdce, celou
svou bytnost vložil do opravdové snahy o vzájemné pochopem. Ex
toto corde mco et ex tota anima mea musím usilovat o to, aby se mé poznání
stalo z monologu dia-logem - tj. mluvení s k r z , v lásce a důvěře,
která překonává veškeré překážky předsudků, apriorních pojmů, theorií
a hypothes, v lásce, která jediná j e s to překlenout propast mezi subjektem m ý m a tím ostatním. Ale dialog právě předpokládá ochotu k porozumění ve smyslu otevření se vnitřní proměně. (Právě toto byl cíl
pravé alchymie!) (2). Mé poznání musí tedy napříště oscilovat kolem
jevu, a nikoliv kolem ideje, tj. musí směřovat k porozumění tomu, co
zakoušíme jak smysly tak celou duší. Ještě jednou zdůrazňuji, že k tomu
je třeba využít všech potencí, které nás s přírodou spojují: schopnost
sdílet pocity, vnímat krásno, sledovat záměr, pronikat k účelu, rozumět smyslu. Obrátit pozornost na tvary, barvy, vůně a melodie. Poznávat zrakem, čichem, chutí, hmatem, sluchem a citem. Poznávat jsoucna
(2) Cesta poznání současné přírodovědy sc vSak spiše než dialogu podobá výslechu za použití útrpného práva. A to j c právč podstata experiment&lnl methodyl VIrac však, že při trošce
obratnosti a profesionality dostaneme torturou vždy takovou výpovéď, kterou chceme slyšet:
každá bytost příslušní trcalal potvrdí nim naši představu o ní - náš mechanistický mýtus ... Pravda,
které sc takto dobereme, mi pak hodnotu výipovčdl z momtrprocesů - jsou to vskutku výpovědi
o nřčcin, nikoliv však výpovřdi o poznávané Skutečnosti: » Verifikace«, kterou uvádíte jako
přednost védy, znamení v pravém smyslu ono » verum factrt « = učiniti pravdivými ... naše představy! Takováto verifikace dává jistí možnost predikce i manipulace s »objektivní realitou« důkazem poznání je väak toto cskamotécství stejné málo, jako budu-li tvrdit, žc jsem člověka či
zvfřc dobře poznal, jestliže jsem ho drcstirou a násilím přinutil, aby mne poslouchal, a tak mohu
předeni říci, co za určitých okolnosti (» definovaných podmínek «) udčlá!! (I zde j c patrno: v mé
v&li drezéra není naprostá libovülc: od každé bytosti mohu dostat jen to, co jl - ve smyslu býti
znásilnénu - o d p o v í d á . Proto tak jako chování při dresuře vypovídá nSco o chování tvorů,
a chováni vojínů v armidí vypovídá nčco o človéku, tak také jisté experimentální véda vypovídá
o přlrodí n ! c o . Ale jen toto a nic vlc!).

a procesy takové, jaké jsou, a nikoliv rozparcelované a rozložené podle
určitých představ. Nechat se vést jevem k souvislostem, k tomu, kam
ukazuje, a nespokojit se pouze s čistou obratností a equilibristikou
rozumu j e v y rušícího. R o z u m musí být ve službách jevu a nikoliv
naopak, jak j e tomu v experimentální vede, kde j e v y jsou ve službách
rozumu!!! Neboť právě dusí, srdcem, nitrem jsme i my přírodou,
j s m e i my světem. A pravý, upřímný dialog znamená ochotu k porozumění, které vychází z toho, co j e společné, a nikoliv z toho, co
rozděluje. T a k o v ý » ekumenický « přístup však není cizí jen dnešní
politice, ale i dnešní vědě (3). Až dosud jsme však přírodu viděli" jen
očima toho, co nás z ní vyděluje: popisovali jsme ji pomocí matematické a logické abstrakce, pomocí kausality a determinismu, pomocí
pojmu sobeckého přežití, utilitarismu, striktní funkčnosti a hokynářské bilance sil, energie, hmoty, reakčních rychlostí etc.
- Ale toto
vše j e přírodě, ž i v é s k u t e č n o s t i zcela cizí! Trochu zamyšlení
nás přivede k na první pohled zcela paradoxnímu závěru, že nikoliv
dimense našeho duševna, ale právě exaktnost, kvantitativnost, mechanicismus, slepota, nesmyslnost, boj o život a sobecké přežití jsou pojmy
a konstrukcemi ryze anthropomorfickými: neboli to vše nesdílíme
s přírodou, ale s p e k l e m . . .
T a k jsem si připravil půdu pro přesnější formulaci onoho kopernikovského obratu našeho smýšlení a postoje, obratu, který od budoucnosti biologie a postupně veškerých věd s nadějí očekávám. Můžeme
jej považovat za poslední část pokání - zadostiučinění, a můžeme jej
rovněž tradičně označit globálně jako P O K O R U (himilitas):
J a k o vědec nestojím před hlavolamy a kvizy, ale tváří v tvář Tajemství. Tajemství (mystérium) není tabu, nepoznatelno, ale naopak je jak
předpokladem mého poznání, tak zároveň předpokladem mélio bytl.
V ý z v a k pokoře znamená, že musím uznat Skutečnost jako Tajemství,
tj. j a k o to, co mne vždy nekonečně přesahuje, ale k čemu jsem otevřen
a co ke mně promlouvá. Ke mně a o mně. O mně jako vědci a uvnitř
mé vědecké práce, protože j e základem veškerého mého porozumění.
Nejsem od něj oddělen, zahrnuje mne a nic není ve mně, co by nebylo
odvozeno z něj. Kromě toho, čím se od něj distancuji, čím se absolu(3) Naše vedecké myšleni přírody j c výrazem totalitního režimu v mikrokosmu. Proto právč
m y , vědci, neseme plnou odpovědnost za důsledky vědeckého vztahu ke Skutečnosti, důsledky, které označujete jako * sociální realitu «l Jako takoví neseme - a právČ my nejvíce právem
zasloužený trest - přesní tak, jako v dobách biblických vyvolený národ. Jaké svobody se dovoláváme? - Svobody nasi zvůle vůči přírodě, skutečnosti. AvSak my též jsme příroda, také jsme
s k u t e č n í ! ! ! Ergo
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tisuji, tedy kromě hříchu. Z přijetí tohoto postoje plynou zcela konkrétní pokyny: nemám právo ani možnost (protože nejsem vlastníkem
vnějších kriterii) přírodě, kterou poznávám, cokoliv upřít. Tak např.
myslím-lí (cogito), participují tak nekonečně málem na myšlení jsoucna.
Miluji-lí, j e moje láska jen matným odleskem Lásky, která dlí a vyvěrá
z nitra Skutečnosti, kterou poznávám (i. Jn. 4. 10). Jednám-li rozumně
a účelně, j e to pouze proto (a to té míry, pokud), že j e svět a Život
účelně uspořádán. Vidím-li, j e to jen dar nekonečně jasnější vidomosti
a ukazování se Bytí (Ps. 94. 9). Totéž lze říci o mé inteligenci, vůli,
osobnosti a schopnosti komunikace. Zkrátka: je třeba nemilosrdně
odstranit narcisistický tabuismus tzv. » anthropomorflsmů «. Pokrytectví
zákazu anthropomorfního uvažování a anthropomorfních představ ve
vědě spočívá v tom, že předstírá, že nesmíme vnucovat své lidské
vlastnosti mimolidským jsoucnům. Ve skutečnosti však tato dojemná
ohleduplnost přikazuje u p í r a t přírodě vše, a ponechat jí pouze
pasivní použitelnost. (Odtud nepřátelství k ethologii!). S k u t e č n á
pokora vědce však má doznat, že naivita, povrchnost a nedostatečnost
anthropomorfního přístupu (tj. projekce naší zkušenosti do skutečnosti)
spočívá v tom, že naše zkušenost, naše nitro, naše psychika j e příliš
omezená, příliš částečná, příliš nedostatečná a selhávající tváří v tvář
hloubce a bohatství Skutečnosti. Anthropomorfní představy nejsou
Skutečnosti právě proto, že jsoucnům připisují příliš moc, ale proto,
žc j i m připisují příliš málo. Ale nemáme na výběr: v pokoře a u vědomí
teto naší nedostatečnosti se musíme otevírat přírodě v poznání tím,
co mánie, a doufat, že toto otevřeni nás obohatí. Musíme čekat od
přírody poučení. U vědomí této naší podstatné chudoby j e neodpustitelné, když naše malé duševní bohatství, místo abychom j e obohacovali a cvičili a rozmnožovali, restringujeme při poznání na tu ubohou
hrstku kategorií náhodou prokádrovaných současnou vědou (síla, hmota,
kausalita a pár dalších), o kterých platí - pokud jde o jejich oprávněnost, aclekvátnost, nedostatečnost a vztah k Tajemství - přinejmenším
stejnou měrou totéž, co o všech ostatních dimensích naší duše. Neboť
láska a nenávist, pravda a lež, krása a ošklivost atd., ale zejména dobro
a zlo nejsou jen základem jsoucna, ale ipso facto i kategoriemi poznání, které bude tím pravdivější, čím bohatším a širším spektrem pojmů
budeme operovat, čím plnější zkušenost učiníme součástí vědy!
Nebývá mi v této souvislosti rozuměno. Slyším např. námitky,
že přístup ke světu, kterého se dožaduji pro vědu, přísluší spíše umění
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nebo básnictví. Odpovídám, že na jedné straně opravdu považuji
vědecké poznání za t v ů r č í (tj. novou, nadání a inspiraci vyžadující)
činnost, a že charakter vědeckého poznání, o který mi jde, j e potud
»subjektivní«, do jaké míry považuji přírodu - jak jsem o tom hovořil - za subjectum = svébytnou podstatu. N a druhé straně však musím znovu vehementně zdůraznit to, co mi bylo východiskem na
počátku, totiž že mi jde o v ě d u , I to vědecké poznání, které se
nám zjevilo ve světle pokání, návratu či změny smýšlení j e poznání,
které se vyznačuje přísnou racionalitou, všeobecnou sdělitelností a obecnou platností! Nemá tedy jít o alternativní přístupy ke Skutečnosti,
jakými je t v o r b a
(POIESIS), jejímž cílem j e nová skutečnost,
ani j a k ý m j e k o n t e m p l a c e » jejímž cílem j e psychický prožitek.
(» Subjektivita, o které jsem se zmínil, neznamená ani jedinečnost,
ani náhodnost ani zvůli - není v rozporu s postulátem všeobecné,
závazné platnosti na individuu nezávislé; nejde vůbec o subjektivitu
poznatku, ale o subjektivitu poznávaného.) Avšak vykoupená, proměněná vědecká racionalita musí být, jak jsme řekli, myšlenkově
bohatá, co nejbohatší, aby byla co nejschopnější pojmout bohatství,
hloubku a mnohotvárnost skutečnosti. Považovat bohatou racionalitu,
schopnost zprostředkovat pochopení, za doménu umění, není jen nepochopením umění, ale přiznáním, že vědecké myšlení j e programový
primitivismus. - K tomu, abychom vědecké myšlení ozdravili, obohatili,, zachránili, učinili znovu myšlením, j e třeba se především učit
m y š l e n k á m . Nejen příroda, ale ani myšlenky nejsou totiž naším
výtvorem, jak se novověký racionalismus domnívá. Myšlenky, toto
jsoucno nám nejbližší, a přesto stejně bohaté, svébytné a živé, jsou
stejně záhadné j a k o Skutečnost, k jejímuž porozumění nám byly propůjčeny.
B ý v á mi také namítáno: » Kritisuješ v podstatě to, že věda svůj
předmět příliš zjednodušuje a schematisuje. Ale to j e přece její vlastní
poslání: bez takového postupu bychom zůstávali jen naprahu mnohosti
j e v ů a nepronikali bychom k jejich podstatě! Věda si toto své omezení
ovšem uvědomuje - to jen ty » objevuješ Ameriku«! Vědecké poznání
se přece bez idealisace, schematisace a redukce svého předmětu na
racionální konstrukce neobejde! « N a to odpovídám, že nevyčítám
vědě idealisaci a redukci, ale to, že věda postupuje - ve shodě se svým
idealistickým východiskem - jako by tato idealita a směr redukce byla
již předem dána. (Označil jsem to výše jako apriorní pochopení Skutečnosti.) J á však vyžaduji, aby se idealisace a redukce neřídily ideologií
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ale fenomény a nesměřovaly k racionální konstrukci, nýbrž k porozumění! Místo toho vidím, jak určitá, tj. mechanistická redukce a schematisace je považována za jediný přípustný, »vědecký « obraz Skutečnosti. Samozřejmě, že by bylo nesmyslné chtít upřít vědě její podstatný rys: racionální konstrukci. Rozhodně ji,však upírám právo na
monopolisaci jednoho typu konstrukce a na závaznost jediné cesty
konstruování. Navíc zcela popírám, že by dostačovala ta vědecká kriteria pravdy, která jsou dnes bezvýhradně a samozřejmě přijímána:
vnitřní logická konsistence a praktické ovládnutí (tj. predikabilita
chování v experimentálních podmínkách) ! Místo toho požaduji především, aby kriteriem vhodnosti určité racionální konstrukce byla
schopnost zprostředkovat porozumění, naučit chápat přirozenou zkušenost (svět kolem mne, který vnímám), a tím učinila můj život bohatším. Jedině tehdy mi bude výsledek vědeckého bádání skutečně p o z n a t k e m . Doufám, že nahlížíte, že tyto požadavky, které na vědecké poznání kladu, nejsou ani osobní, ani ad hoc vykonstruované,
ale že odpovídají zcela obyčejnému a základnímu požadavku - být
poučen a vzdělán, tj. naučit se rozumět tomu, co se mne týká. — Já
vím, že se tato kriteria dnes » nenosí« - ale právě proto jsou všechny
vědecké referáty a publikace prostě nudné a lhostejné; ty nejlepší se
podobají mistrné džonglérské produkci: člověk odchází spokojen, že
viděl nějaké show, jako z varieté; jenže umění vytáhnout králíka z
prázdného klobouku není poznáním králíka... Popírám také tvrzení,
že si je věda svého omezení, daných nutností idealisace a schematisace
vědoma, byť se to občas prohlašuje. Naopak: s takovými schematickými, zjednodušujícími představami se im Handumdrehen zachází jako
s metafysickými entitami <JM sich, a to i všude tam, kde to nejen žádné
poznání neposkytuje, ale naopak jej zastírá a zastupuje. Tak paměť
m u s í být biochemické povahy, k vývoji muselo docházet náhodnými
mutacemi, dokonce mi tuhle někdo tvrdil, že » operátory musí všude
v přírodě existovat« - prostě proto, že » synthesa bílkovin přece musí
být nějak regulována «; takové prostoduché tautologii nelze opravdu
nic vytknout...
Každá racionální analysa se musí dát důsledně jedinou cestou interpretace. A tato interpretace si zcela právem činí nárok zahrnout a v y čerpat svůj předmět c e l ý . Žádný určitý postup poznání nemá
vnitřní hranice své platnosti tj. kriterium, ve kterém bodě se zastavit
a prohlásit se za inadekvátní. Každá methoda, každá theorie nutně
aspiruje na universální platnost. Jedinou hranicí určitého přístupu je
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jen to, že je to právě u r č i t ý přístup - a je-li skutečně vědecký,
tak j e d e f i n o v a n ý . Jeho fines určují nejen kriterium správnosti
a důslednosti, ale jsou samy znameními partikularity: toto j e tato
cesta, toto chápání, tento postup, nikoliv jiný! Každé jsoucno j e však
křižovatkou nekonečného množství cest, j e příležitostí realisace nesčetných racionálních projekcí, může být pochopeno, a tedy i poznáváno,
neomezeným množstvím způsobů, jejichž výsledky si nebudou svojí
strukturou vůbec podobny: přestože vypovídají o tomtéž, sdělují jinou
zkušenost. Jinak poznává ptačí zpěv anatom, jinak fysiolog, jinak fysik,
jinak musikolog, jinak fonetik, jinak etholog, jinak estetik, jinak augur.
A přitom hovoří o t o m t é ž zpěvu, a mohou svou cestou a svými
prostředky kráčet stále dál, a čím dále půjdou, tím více si budou vzdáleni, tak jako paprsky vycházející z jednoho bodu, jímž je v našem
případě určitý jev. Ale čím více paprsků bude vycházet, čím více
obrazná vytvoří na stínítcích racionality, táni více bude zářit, tím více
vypoví. Přitom závěry jednotlivých přístupů mohou být konfliktní:
avšak jde o to napětí konfliktů jecbodivých interpretací pochopit,
a nikoliv odstraňovat! Názor, že pravdivé poznání určité skutečnosti
musí být racionálně bezrozporné vychází s idealistického předpokladu,
že každá věc je vlastně objektivisovaná racionální struktura = mechanismus. Pak je ovšem jediný průmět adekvátní, jediný výsledek poznání
•správný: ten, který dá » věc « tím čím je: racionální, použitelný mechanismus, projevující se fungováním. Chápeme-li však, jak výše uvedeno,
jsoucna jako soubor poukazů, vytvářejících smysl, pak odpadnou výše
zmíněné předsudky. J e v y jsou pak s y m b o l y , poukazující k nadsmyslnu, otevřené množství interpretací, odpovídajících různým setkáním, různému porozumění. Nam esse multipliciter dicitur. Právě v stereoskopii různých pohledů, chápání a průmětů, v konfliktu interpretací
se nám každý j e v otevírá v tom, čím j e s t . Jeho bytí je smyslu-plné
bytí. A právě tato jeho plnost má se stát předmětem vědeckého poznání - aby také nás naplnila; - Tak i molekulární biologie j e oprávněnou
naukou o životě z hlediska mechanických vlastností molekul, na které
svými methodami rozkládá těla živých bytostí. Překračuje však oblast
svých oprávněných nároků, když vylučuje všechny analysy a zjednodušení, vycházející z jiného pojetí života, než jaké představuje nukleoproteinový stroj, a směřující k jinému pochopení, než pomocí funkce
molekulárních mechanismů.
Nejen mystická kontemplace, umělecká tvorba nebo filosofie, ale
i věda se svou racionalitou, redukováním, schematisací a idealisací
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může být cestou autentického poznání. Bude jí však pouze tehdy,
bude-li jejím cílem pravdivé poznání Skutečnosti, v skromné pokoře
vůči ní, ze které vyplývá nedogmatičnost, svoboda a otevření se dobré,
hodnotné, smysluplné ž i v é skutečnosti. - Současná » vědecká praxe «
má však k tomuto ideálu daleko. Aby se mu znovu přiblížila - vracím
se k závěru Vašeho dopisu - nesmí v tom » Augiášově chlévě « zůstat
nejenom »lenivci, hlupáci a diletanti«, jak píšete, ale hlavně žádní
» vědečtí pracovníci«, pro které j e věda prací a zaměstnáním. Neboť
Skutečnost promlouvá pouze k skutečným vědcům - lidem vědoucím ( = 1>savants «), kteří žízní po pravdě a dávají za ni výměnou... sebe
samotné. A tak, v rozporu s Vámi, se nedomnívám, že by v chrámu
vědy mělo mít místo nějaké » vědecké vyhodnocení«, jemuž bychom
měli »sloužit materiálem « (!?!). - Je třeba znovu radikálně přemyslit
všechna slova, všechny běžné pojmy a samozřejmé fráze, do jejichž
tenat jsme byli chyceni, abychom byli vykleštěni a oslepeni a zbaveni
duše, aby náš rozum byl nahrazen umělým, naprogramovaným mozkem-computerem. Jenže důsledně se tato redukce s člověkem provést
nedá. Ne snad proto, že jde o člověka - právě tím, čím člověk je jen
sám sebou, tj. křehký, nahý a tudíž indoktrinovatelný to jde, ale právě
proto, že je ž i v ý , a že byl s t v o ř e n a nikoliv v y r o b e n .
Proto nejedná pouze podle instrukcí vstupních informací, ale je schopen slyšet. Chce-li, i rozumět. Neboť jest psáno: »Kdo má uši k slyšení, slyš! « (Mt l i . 5; 13. 43; Lk 8. 8 etc.). A slyší-li, rozumí, a už
tím následuje věčné výzvy k pokání (METANOEITE!), kterou největší prorok skonání novověku, Friedrich Nietzsche, vyslovil jako
požadavek k Umwerthung aller Werthe.
S hlubokou úctou a s nevýslovnými díky za čest, kterou
jste mi prokázal, dočetl-li jste mé úvahy až k tomuto místu,
Váš vděčný
X. Y.

66

JAKUB

TROJAN

K Ř E S Ť A N S K Á EXISTENCE V SOCIALISTICKÉ SPOLEČNOSTI
aneb teologie průšvihu
i. Několik poznámek úvodem
K názvu přednášky j e potřebí několika doplňujících poznámek,
abychom hned na počátku zabránili nedorozumění. Mám říci několik
slov o k ř e s ť a n s k é existenci v socialistické společnosti. J e jasné,
že v době, kdy dochází k rozkolísání standardních hledisek, kdy se
na celém světe vytrácí v moderní společnosti generační povědomí
a závaznost tradice, půjde o svědectví, které má povýtce subjektivní
charakter. J e hlasem jednotlivce, který žije v rozhovoru s ostatními
křesťany svého sboru a církve, v rozhovoru a konfrontaci s nevěřícími
spoluobčany a institucemi společnosti. Znovuobjevení významu subjektivity v současnosti umožňuje, aby na takovém svědectví neulpíval
stín odsudku. V době schematického myšlení a ideologické kamufláže, kanonizovaných názorů oficiálních míst, může takové svědectví
podat nejautentičtější obraz vlastního přístupu a posuzování. Chci
vypovídat o křesťanské existenci z pozice českobratrského theologa.
Kdykoliv padne zmínka o církvi, mám na mysli především vlastní
církev českobratrskou evangelickou, pokud ze souvislostí nebude zřejmé, že jsou míněna jiná křesťanská společenství u nás.
Současně j e třeba připomenout, že můj pohled se váže na zcela
určitý společenský kontext. Název křesťanská existence v s o c i a l i s t i c k é s p o l e č n o s t i může být matoucí, jievezmcnie-li okamžitě v úvahu otázku, o jakou socialistickou společnost jde. V naší oblasti
máme co činit s neobyčejně složitým jevem. Nelze jej nereflektovaná
ztotožňovat s knižním typem socialismu, jak jej nalézáme u klasiků,
ani s dějinnou realizací, jakou je např. sovětský typ socialismu. Socialistická společnost j e definována nejen současným stavem. Má své
dějiny, duchovní a mravní tradice, které významně spoluurčují její
tvářnost. Objasnit problémy křesťanské existence dnes jde ruku v ruce
s úsilím přiblížit obraz socialistické společnosti, v níž se křesťanská
existence realizujeNakonec upozorňuji na to, že můj pokus nechce být historickou
studií, i když ovšem ponese určité známky textu, který lze časově
orientovat. Jde mi o některé základní otázky, s nimiž se musím já,
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moji přátelé, církev, do níž patřím, vyrovnávat, a jež by bylo možno
spise zařadit do oblasti systematické a praktické theologie, než učinit
z nich kapitolku z církevních dějin.
2. Popis situace
Svou křesťanskou existenci prožíváme v C S S R v posledních letech
s církví, která pozvolna, ale stále zřetelněji, pozbývá rysů l i d o v é
c í r k v e . V tomto smyslu plujeme s celou ekuménou na Východě
i na Západě na stejné lodi. Rozpad lidové církve se dá charakterizovat
znaky, které jsou patrně ve všech oblastech, n e J i totožné, pak velmi
obdobné:
- církev se stává menšinou
- ztrácí privilegované postavení v mechanismu státní moci
- j e vytěsňována na okraj společenského dění
- její sebevědomí a společenská prestiž klesá
- dochází k zpochybňování sociální funkce faráře
- klesá účast na bohoslužbách a církevních podnicích všeobecně
- stupňuje se napětí mezi skutečností, kterou vyhlašuje zvěst křesťanského kázání a praktickým životem církve a jejích údů
- dochází k rozpadu parochiálních s církevních struktur, vyjevuje se
krize bohoslužeb a svátostí, katechese a konfirmace
- převládá defensivní a moralistní postoj vůči postupující sekularizaci
společnosti
- panuje bezradnost vůči nejmJadší generaci
R u k u v ruce s těmito krizovými j e v y sílí u nás sebezáchovný pud
církve. Církev chce žít. Tato vůle organismu p ř e ž í t vede jej ovšem
v situaci sílícího daku zvnějška k tomu, že chce přežít v podobě, kterou
si církev osvojila po desetiletí. Církev v pokonstantinovské éře se
stále ještě chápe jako pouhá z m e n š e n i n a církve kon stan tin ovské
se všemi negativními znaky: přizpůsobivost, útlum kritiky na adresu
mocných, neochota k dialogu, zvláště u nejkonservativnějších složek,
vědomí duchovní nadřazenosti apod.
Tváří v tvář sílící atheistické propagandě posledního údobí, administrativním opatřením stranických kruhů a státního aparátu, které
se mohou zčásti opírat o antiklerikální nálady zejména starší generace,
církev většinou vyklízí jednu pozici za druhou a stahuje se do oblasti,
která se dá vyjádřit klasickým termínem G H E T T A . Převládá názor,
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že v zápase o bytí a nebytí může obstát jen tak, že se soustředí na podstatu biblické zvěsti, kterou vidí většina oficiálních představitelů církve
v hlásání tzv. čistého Slova božího a výstavbě sborového společenství.
Ozývá se znovu myšlenka, že je třeba stát se nejprve církví, protože
jsme se v nedávné minulosti údajně zapledi do záležitostí, které církvi
nepříslušejí. Církev, slyšíme, musí klást důraz na otázky, v nichž je
nezastupitelná, tj. na zvěstování Božího odpuštění v Ježíši Kristu.
Jde o správnou orientaci anebo o nebezpečný sebeklam? Domnívám
se, že křesťanovo povolání j e bezpodmínečné a bez hranic. Odpovědnost Kristo\>ých svědků je bez výpovědi. Neexistuje žádné tzv. poslání
církve, které by bylo možno uskutečňovat pouze v uzavřeném obecenství sboru. Podstata biblické zvěsti se dá formulovat jen inkluzivně,
t. z. jen s perspektivou lidštější pospolitosti veškerého lidstva s výhledem na dovršení v Kristu. Církev je společenstvím vyvolaných v planetárním smyslu. Theze, že se křesťané musejí stát nejprve církví a potom svědčit světu, je mylná. Zavání nepřípustným perfektionismem.
Nový Izrael jakožto eschatologická skutečnost je obrazem lidu Božího, který je vyvoláván k Exodu v každém okamžiku, ať jo připraven
nebo není, ať je duchovně na výši nebo žije v duchovním úpadku.
Stejně je mylné se domnívat, že proces přeměny lidové církve ve
vyznavačskou lze uskutečnit dočasnou resignací na společenskou odpovědnost. Církev, která se chce dobrovolně či pod tlakem omezit
na tzv. duchovní otázky, pro něž je údajně pouze ona kompetentní,
zakrní ve své odpovědnosti. Duchovní problematika, o kterou vskutku
jde, proměňuje se takové církvi v sobělibé hračkářství a ornamentální
folklór.
Církví se stáváme jen v proudu svědectví na místech, na nichž je
člověk v moderní společnosti znásilňován, právo pošlapáno, Bůh popírán, slabí vydáni všanc manipulaci. Pud sebezáchovy znemožňuje
obrodu církve, protože jí bere odvahu k radikální vnitřní proměně
i k riskantní volbě nejvhodnějších struktur sborového a bohoslužebného života.
Zápas, který vedeme dnes v CS S R , se dá zkratkovitě vyjádřit
následovně: jde o poslušnost autoritě Kristově ve všech rovinách
osobního a společenského života a o svobodu od strachu před vnějším
administrativním tlakem. Církvi je právě v této době svěřována prorocká funkce. V ní se obnovuje, skrze ní se stává misijně přitažlivá
nastupující generaci, která je neobyčejně citlivá vůči všem mocenským
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pokusům zvenčí dirigovat člověka a ovládat jeho svědomí, určovat
jeho životní orientaci.
Můžeme slyšet námitku: Nevytrácí se v tomto pojetí křesťanské
existence radostný indíkativ o Boží milosti? Není tu hlásána svémocnost
skutků, křečovité zákonictví? Vyčerpává se poslání církve angažovaností navenek? Nemá církev ve světě výkonů a úkolů být místem
odpočinku, svátku, místem, kde je člověk přijímán takový jaký je,
a kde je překonáváno utilitární myšlení všeho druhu? I tyto otázky
jsou velmi živé v posledních letech jak u nás, tak i v široké ekuméně.
J e třeba se jimi zabývat.
3. Angažovanost církve jako souvislost milosti a skutků
Aniž bych v následujících vývodech zabíhal do jednotlivostí, je
třeba podle mého soudu při těchto otázkách vycházet z u n i v e r z a l i t y m i l o s t i . Právě proto, že milost (indikativ, Gabe) má
univerzální dosah, musí v ní najít osobité místo skutky. Skutky v této
perspektivě jsou sběrným pojmem pro angažmá, zástupnou oběť,
solidaritu křesťana v mezilidských a společenských vztazích. Právě
hluboké a vděčné přijímání Boží milosti, která j e Božím č i n e m
pro nás, vede křesťana k angažované přítomnosti v tomto světě ve
všech oblastech života, Theologie, která vychází z univerzality milosti,
musí se stát theologií proměny všech pořádků, theologií rozvoje (Alves
R.). Metanoia jako dynamický prvek zvěsti je interpretačním klíčem
milosti, v jejímž obvodu mají nezastupitelné místo »skutky«. Milost
se projevuje jako skutek i v lidském světě a vice versa. Vztah milosti
a skutků nelze řešit osamocením obou kategorií a jejich vzájemným
kontrastováním, nýbrž v souladném, synchronizujícím vztahu. Proto
nelze ani církev pojmout jako místo, na němž j e dána výhost odpovědnosti za časné věci a prožívána pouze vertikalita Boží přítomnosti,
ať už ve Slově či svátostném obecenství. Církev je obecenstvím p u t u j í c í c h generací, jimž jsou nezaměnitelně svěřeny úkoly. Být
pověřen znamená žít v milosti. Všechny psychologické, kultické či
jiné zážitky jsou duchovními souřadnicemi, do nichž je pověření vepsáno. Patří k přidaným věcem, jimiž se koření radostná účast na
Božím království. Kdybych měl použít básnického obrazu: jsou podobným znamením, jako vzhůru stoupající dým a rozsvícená okna, která
ohlašují, že všichni jsou doma a při díle.
Vyznávat univerzalitu milosti a okoušet ji v praktickém životě j e
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nejnáročnějším úkolem církve, znamením její duchovní zralosti a každodenní upotřebitelnosti. N a tomto nároku se testuje církev j a k na
Východě tak i na Západě. Základní nedostatek vidím v tom, že církev
tu i tam zneškodnila zvěst o milosti a degenerovala v šosácké, zmaloměšťáctělé a stávajícím pořádkům přizpůsobené křesťanství. A tuto
zdeformovanou milost ustrašeně staví proti údajně svémocným skutkům, předhazujíc j i m zákonickou mentalitu. Ale j e n redukovaná,
vnitřně nalomená milost, milost polovičatá a bez fantazie, bez odpovědnosti navenek, může revoltovat proti skutkům. A jen theologie
krátkodechých či špatné svědomí zakrývajících skutků může se zastavit v nepochopení před milostí. K d e obojí j e žito v organickém sepětí,
j a k o polární jednota téhož, nemůže být vyhlášena, natož rozehrána
výlučnost jedné či druhé stránky.
4. Nullum hominem oderis sed alios reprobabis alios miscricordia prosegueris
(.Didaché n. 7)
Důraz na univerzální charakter milostí vede církev v naší oblasti
k tomu, aby překonávala onen zlověstný pud sebezáchovy, který j i
vrhá před falešné alternativy. D o oblasti milosti "musí zahrnout jak
mocné, tak i slabé v e společnosti a oslovit j e na místech, na nichž se
s nimi setkává. Správně pochopená milost j i vede k o d l i š n é m u
vztahu k oběma skupinám (které se samozřejmě v aktuální situaci
diferencují ještě bohatěji, než j e naznačeno.) Vůle a síla k diferenciaci
biblického poselství a konkrétních postojů, které se k takové diferenciaci vážou, j e prubířským kamenem každého živého křesťanského
společenství. Jen zkameněliny a mrtvoly nereagují a nerozlišují. A b straktnost křesťanské zvěsti, která vyhlašuje lásku ke všem a milost
pro všechny, aniž se dokáže v konkrétní situaci zachovat láskyplně
diferencovaným způsobem, napovídá jasně, že umrtvující tendence
j s o u v evropském křesťanstvu na postupu. Abstraktnost milosti j e
dokladem netvořivého theologického myšlení a pokleslosti církevixické
zbožnosti. Křesťanova odpovědnost má různé dimenze, vždy podle
toho, které lidi oslovuje a k j a k ý m institucím se obrací. Bere zřetel
na historickou podmíněnost a existenciální i společenskou charakteristiku poměrů. Milost vůči těm, kdo jsou u moci, projevuje se kritickou službou, která pozvedá varovný hlas kdykoliv se u nich zřetelňují náběhy řešit problémy čistě mocenskými postupy. Slabé a ty,
kdo se octli pod koly, bere církev v ochranu. Zastává se všech, kteří
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se stávají obští tvrdostí společenského života, nedostatečného zákonodárství a sociálních opatření. Tato solidarita na obě strany (mocní
i slabí potřebují solidarity, jenže každý jinak) není abstraktní, charitativně neduživá. M á b ý t inteligentní, chápavá. Musí rozumět situaci,
do které chce angažovaně zasáhnout.. Záchrannou moc může mít jen
poučená, moudrá milost. Církev, která žije tuto milost, nedělá si iluze,
že v spletitosti moderního světa vše vyřeší jen pomoc od člověka k člověku. Nevěří na individuální ethiku, i když právě konkrétnímu člověku nelze pomoc nikdy odepřít. V í o moci institucí a j e si vědoma
toho, že metanoia. platí i pro ně. Nepropadá však na druhé straně
opačné iluzi, ŽG pouze instituční proměnou se jako čarovným proutkem vyřeší všechny sociální problémy. Drží obě otěže: chce-li vyznávat theologii rozvoje a současně být její praktickou uskutečňovatelkou,
musí usilovat o proměnu člověka s jeho institucemi. Nevyhlašuje abstraktní humanismus, nevěří na » holého « člověka, - tj. člověka, který
j e jakoby vypreparován ze všech společenských vazeb a oslovitelný
ve své » podstatě. «; její kříž spočívá v tom, že odmítá stáhnout se do
ghetta. Chce na sebe brát odpovědnost za běh světa, ale j e si současně
vědoma toho, že páku proměny j e třeba nasadit hlouběji, než j a k soudí
všechny sekulární ideologie. Nestačí j í ani tzv. theologie revoluce,
pokud si tato theologie dobrovolně ukládá moratorium na řešení existenciálních a duchovních otázek, problému lidských práv apod.,
s odkazem na to, že j e na ně čas až poté, co bude provedena revoluční
změna společenských poměrů. Porevoluční zkušenost křesťanů na V ý chodě jasně potvrzuje, že takový odklad s sebou nese hluboké otřesy
a má negativní dopad na veškerý revoluční pohyb. V této dosud plně
nezužitkované zkušenosti křesťanství východní části E v r o p y pro ekumenický rozhovor např. s křesťany z jihoamerické oblasti leží náš
společný dluh vůči celému lidstvu, které hledá v křečích svou budoucí
tvář. Při vší odlišnosti podmínek by takový rozhovor křesťanů (připomínám: nejen oficiálních představitelů církví na V ý c h o d ě s profesionálními protagonisty revolučního hnutí v Latinské Americe či pseudorevolucionáři nové levice na Západě) mohl objasnit mnoho vleklých
nedorozumění uvnitř tábora humanistů a křesťanů.
5. Otázka moci
V popředí takového rozhovoru by bezpochyby stála otázka moci.
Zdá se, že v Marxově, konceptu, který inspiroval do značné míry
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budovatele nových pořádků v naší oblasti, byla moc pochopena čistě
operativně, jako neutrální prostředek, který přechází z ruky menšiny
(bývalých vykořisťovatelů) do disposičníko práva většiny (dělnické
třídy a jejích spojenců) a umožňuje bez dalších vedlejších účinků zřízení
nových vztahů v oblasti ekonomické, sociální a politicko-kulturní.
A ž stalinská éra prokázala nadmíru jasně, že absolutním soustředěním
moci často v rukou několika jedinců, stává se m o c ústředním problémem socialismu. Jde o moc, jež se vymkla účinné kontrole té většiny, v jejímž j m é n u byla převzata od bývalých držitelů. Moc bez kontroly ukázala svůj spár. Nabyla démonické povahy. Stala se opresivní
nejen vůči reprezentantům bývalého režimu, nýbrž i proti pokrokov ý m elementům socialistické společnosti. Bezohledně zaútočila na odpůrce zprava i zleva. Falešnou ideologizací mocensky centrovaného
socialismu, byla zdůrazněna jeho naddějinná, metařysická podstata, ač
v původním pojetí byl socialismus chápán klasiky jako přechodné
stadium, jež bude vystřídáno vyšším typem společnosti s odumírajícím
státem a s nastolením sdružení svobodných výrobců. Došlo k opaku:
Upevnila se státní mašinerie, přesněji řečeno státu se zmocnily nejvyšší kruhy stranického aparátu a nadřadily jej společnosti. Bujení
státu bylo doprovázeno » odumíráním « společnosti, vyhasínáním aktivity jejích členů a institucí. Stalinismus výrazně posílil bezpečnostní
složku státního aparátu, která se občas vymkla kontrole i samotné
strany. T o jsou všechno věci známé a kritizované i samotnými komunisty v e východním bloku i na Západě.
Theologicky j e ovšem nesmírně závažná právě tato dějinná zkušenost s nahromaděnou, nekontrolovanou m o c í . N a tomto jevu,
jenž se žel nepoučil z dějinného ztroskotání mocensky pojatého křesťanství, projevuje se krize současného sekulárního humanismu. Jakmile
určité linutí začne chápat samo sebe jako nástroj dějinné prozřetelnosti
a chce uskutečnit totální přeměnu společnosti a lidství svémocným
činem a na základě hodnot, které jsou nekriticky dosazeny jako jediné
možné životní cíle, přestává být moc v jeho rukou pouhou nástrojovou
veličinou, kterou j e možno kdykoliv racionálně ovládat. Naplno propuká její démonie, která hlubinně souvisí se z b o ž n ě n í m prvotních
cílů takového hnutí. Jeho relativní oprávněnost - v daném případě
kritická konfrontace socialistického hnutí s kapitalismem volné soutěže a kapitalismem monopolním - j e negována a z linutí, které mělo
přinést osvobození a nový materiální a duchovní rozvoj, se stává,
jak. patrno na stalinském typu socialismu, hnutí náboženského mesia73

nismu, nesnášenlivého a pohybujícího se v bytostném odporu vůči
každému, kdo usiluje o odlišnou životní orientaci. Z n o v u připomínám,
že tento odpor se soustřeďuje nejen vůči bývalým představitelům režimu, nýbrž j e zaměřen i na ty, kdo prošli socialistickou v ý c h o v o u
a patří dokonce k lidem, kteří chtějí positivně rozvíjet socialistickou
společnost, i když třebas z jiných ideových pohnutek než stoupenci
etablované mocí. Mocensky determinovaný socialismus stalinského
ražení není s to rozpoznat motivační a ideové rozdíly, které vedou
lidi na Východě k vskutku kladnému, tj. kritickému vztahu k socialismu, a zařazují nerozlišeně všechny buď mezi ty, kdo by chtěli zvrátit
v ý v o j nazpět ke kapitalismu, anebo se stali novodobými revizionisty.
Tato školometská abstrakce j e ovocem absolutizace moci, která má
jediný cíl: sama sebe uhájit.
ó. Mechanismy scbezdchovnfho pudu
Zde se dostáváme paradoxně k obdobě toho, co jsme konstatovali
již při úvodních výkladech o církvi v naší oblasti a její touze po sebezáchově. Jak j e patrno, pracuje tento mechanismus sebezáchovy naprosto shodně, - ať jde o ty, kdo moc mají, či ty, kdo jsou j í zbaveni.
Církev, která j e v sebezáchovné křeči ochotna vzdát se rozhovoru
s druhými, resignuje na společenskou angažovanost, ideologizuje si
svět buď jako nepřátelské pole nebo objekt abstraktní milosti a lásky
(nebo obojí najednou), bez schopnosti konkrétně rozlišovat, odmítá vzít
na sebe riziko prorocké služby. Podobně absolutní moc odmítá dialog
s ideovými odpůrci, znemožňuje ryzí a svobodnou společenskou angažovanost, ideologicky kamufluje problémy, odsouvá jejích řešení, a místo toho vyhlašuje abstraktní morálně-politickou jednotu, nerozlišeně
a s minimální pozorností přistupuje k n o v ý m dějinným j e v ů m uvnitř
vlastní sféry i za jejími hranicemi. Nejen tváří v tvář kapitalistickému
státu, .s jeho více méně positivním vztahem k církvím, nýbrž i vůči
socialistickému státu, který oficiálně vyhlašuje atheistickou doktrinu
a chce administrativně napomoci oslabení křesťanství, může si církev
nadále uchovat konstantinovskou mentalitu, jez se projevuje výše
uvedenými znaky. Umenšení církve samo o sobě neznamená ještě
překonání tisícileté závislosti na mechanismu státní moci, stejně tak
jako hnutí, které se zrodilo z opozice vůči etablované moci minulé,
nemusí na výsluní své dějinné příležitosti, k d y se moc soustředila v jeho
rukou, být s to pouze z titulu této sociálně-ekonomické přeměny,
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osvojit si mentalitu střízlivé, vskutku sekulární správy vezdejších věcí.
A tak jsme svědky toho, že i na okraji společenského dění se ocitající
církev myslí » po stáru «, a socialismus, který překonal roli dějinného
outsidera nesetřásl jako vítěz zlověstnou přilnavost k moci, typickou
pro starou společnost, která deformuje jeho cíle i každodenní praxi.
Proto j e otázka křesťanské existence ve východní části Evropy dilematická v dvojím smyslu: zda budou křesťané jednak schopni vnitřní
proměny k statečnému svědectví vůči společnosti o Boží pravdě nad
jednotlivci i národy - na tomto svědectví v situaci b e z m o c i , v které se křesťané a církve u nás ocitli, nelpí nic ze staré paternalistické
povýšenosti - což bude potvrzením toho, že se osvobodili od břemene
vlastní konstantinovské minulosti, a současně, zda si budou vědomi
toho, že právě tím napomáhají socialistickému hnutí, aby našlo svou
pravou tvář a přestalo být n o v ý m náboženstvím. Zatím vypadá situace
neuspokojivě, protože oficiální křesťanství u nás volí buď cestu laciné
přizpůsobivosti, čímž jen prohlubuje neduhy socialismu, aniž j e s to
zabránit příkré nepřízni režimu vůči sobě, nebo upírá svému atheistickému okolí solidaritu a vyznává svou víru tak říkajíc » navzdory «,
t.j. s vědomím sektářské odlišenosti a nadřazenosti. Obojí představuje
podle mého názoru zatarasenou cestu, která prohlubuje krizi jak křesťanských pospolitostí tak i celé společnosti.
7. Odskutečnění skutečnosti
Mechanismus sebezáchovného pudu s sebou nese i další pozoruhodný jev, který se dá poněkud pointovaně nazvat o d s k u t e č n ě n í m s k u t e č n o s t i . Zdá se stejně paradoxní, jako zjištění,
že zmíněný mechanismus vede k abstraktnímu zatracování protivníka
(režim absolutní moci), či k nekritickému přijímání daného pořádku
(vztah některých oficiálních kruhů církví vůči tomuto režimu) apod.
Zdálo by se totiž, že jak vytěsňovaná církev tak i mocensky militantní
socialismus jsou autentickým projevem polárního vztahu slabého a mocného, z nichž každý j e svým způsobem v živém dotyku s určitým
výsekem společenské reality. Ale není tomu tak. Církev svým defensivním postojem j e v dotyku maximálně s určitým kruhem funkcionářů na okresní, krajské a ministerské úrovni (zejména představitelé
církve), kteří representují mocenský aparát, jenž má k skutečnému
životu společnosti velmi komplikovaně zprostředkovaný a ideologickými předsudky poznamenaný vztah. Tím, že j e církev administra75

tivním tlakem nucena opouštět řadu dříve samozřejmých aktivit (přednášky, kulturní pořady, koncerty a hudební podniky, rozvětvené
ekumenické vztahy domácí a zahraniční atd.) tím, ze se většinou omezuje na čistě kulticko-liturgické projevy a redukovaný repertoár sborového provozu, j a k ý m jsou kromě bohoslužeb biblické hodiny pro
dospělé a mládež, vytrácí se živý kontakt s realitou světa práce a sociálních problémů- Církev j e nucena pohybovat se ve vlastním mikrosvětě se zavřenými okny a dveřmi, za nimiž je vydýchaný vzduch.
Není divu, že má o světě za zdmi modliteben bud zkreslené nebo naprosto nedostatečné předtavy. Její členové se sice pohybují v pracovním
prostředí, žijí ve společnosti, ale nedostatek institucionalizované reflexe
a organísovaného rozhovoru o aktuálních i zásadních otázkách z posice
víry, j e příčina toho, že chybí svěží pohled a iniciativní podněty.
Ale nejinak j e tomu i s byrokratickou špičkou státní a stranické
reprezentace, která v důsledku mocenského tlaku, který uplatňuje vůči
ostatní společnosti, žije v značné izolaci, komunikuje prakticky jen
mezi sebou anebo nanejvýše s vybraným kádrem režimu oddaných
a mnohý jen oddanost předstírajících funkcionářů. V obou systémech,
řečeno kyberneticky, v církvi i v mocenském centru, se zvyšuje šum,
varieta informací má klesající tendenci, dotyk s realitou společenského
života vyhasíná. Dochází k odskutečnění skutečnosti. V případě církve
se tak děje tím, že se tváří v tvář vnějšímu světu nepřirozeně stylizuje,
vytváří si sebezáchovné mimikry, a tak j i realita společností v podstatě míjí bez povšimnutí; mocenské centrum naproti tomu zjišťuje pokud si takovou upřímnost může vůbec dovolit - že se před ním
stylizuje společnost a nasazuje si před režimem totální moci masku,
za kterou se skrývá její pravá tvář. V hospodářské oblasti např. docházejí do centra důležité informace bud opožděně anebo v zkreslené
podobě, což je přirozené, vezmeme-li v úvahu, že existují velmi reálné
individuální a podnikové zájmy, které se prosazují navzdory oficiálnímu
tvrzení o bezpodmínečné sladěnosti zájmů skupinových (podnikových,
místních) se zájmy tzv. celospolečenskými. Mocenský nárok státní
správy a stranického vedení nedává totiž prostor k tomu, aby se tyto
vnitřně diferencované zájmy v rámci celé společnosti autenticky projevily, mohly být jako takové rozpoznány a kultivovány. (Tento úkol
by mohl splnit tisk a svobodné odbory.) T o zvyšuje napětí uvnitř
celé společnosti, které nutně vyvolává krize v celém systému (viz
r. 1968, jemuž předcházelo pozvolné exponování protikladných zájmů,
jež latentně se rozvíjely ve společnosti po dlouhou dobu).
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Podobná situace panuje v oblasti kulturní, na poli vědy a výzkumu.
V e všech těchto oblastech povážlivé zhoršení vyvolává existenční
nejistota pracovníku v těchto profesích, z nichž značná část musela
opustit své povolání po roce 19Ó9 z politických důvodu a zbytek j e
většinou v zaměstnaneckém poměru jen na základě časově omezené
smlouvy. J e nasnadě, že za těchto podmínek autocenzura a sebestylizace
do přijatelné podoby pro reprezentanty moci a oficiální ideologie se
j e v í většině nevyhnutelným, a jedině možným řešením.
Podobně j e tomu i v řadách církve, zejména mezi jejími duchovenskými zaměstnanci. I když podle zákona jsou duchovní zaměstnanci
církve, státní správa vykonává nad jejich ustanovením a činností od
r. 1949 dohled, který zejména v poslední cli dvou letech zesílil. I když
j e třeba říci, že se situace liší od okresu k okresu, celkově j e zřetelná
tendence oklestit co nejvíce církevní život, dostat jej pomocí zvýšeného daku na církevní funkcionáře (duchovní, seniory) pod kontrolu
a postupně jej zatlačovat. Bezprostřední zásahy do života církve vykonávají okresní církevní tajemníci, nepřímé stranické orgány v místech,
okresech a na nejvyšších místech. Státní správa se snaží přecházet k direktivnímu řízení církevních záležitostí, zejména přemisťováním duchovních, odebíráním státních souhlasů k výkonu duchovenské činnosti
těm, kteří se nehodlají přizpůsobit. Sahá k normativním výkladům,,
co církev smí či nesmí v y k o n á v a t Tak např, přednášky patří údajně
mezi osvětovou činnost, která církvi nepřísluší. Omezuje výchovu
dětí a mládeže, nedoporučuje nebo přímo zakazuje konání seniorátních
a celocírkevních srazů mládeže; omezuje publikační činnost církve.
Zvýšenému tlaku atheistické propagandy a administrativních opatření
jsou zejména vystaveny děti a studenti ve školách. Množí se případy,
k d y nadaným dětem křesťanských rodičů všech církví j e upíráno
vyšší a nejvyšší vzdělání, ač Ústava výslovně prohlašuje, že platí rovná
příležitost pro všechny členy společnosti.
8. Diferenciace v církvích
T o vše vyvolává vnitřní diferenciaci uvnitř církví. Podobně jako
v jiných zemích východního bloku existuje vedle oficiálního vedení,
které v o l k y nevolky se přizpůsobuje dané situaci v domnění, že projev e m dobré vůle ze své strany zmírní administrativní tlak, i řada skupin
a jednotlivců, kteří odmítají tuto cestu. J d e j i m o autentické křesťanské
svědectví v plné šíři biblické zvěsti.
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Tito křesťané - najdeme je ve všech církvích jak mezi duchovními
tak i mezi tzv. laiky — jsou postaveni do těžkého vnitřního zápasu.
N a jedné straně chtějí zůstat loajálními členy svých církví a mnohdy
jsou též po desetiletí positivně nakloněni, principům socialistického
uspořádání společnosti. Ocitají se tak říkajíc ve dvojím ohni. Jejich
naděje, že budou moci žít autenticky jako křesťané v socialistické
společnosti, je hluboce narušena; dostávají se i do konfliktní situace
s představiteli církví, kteří se domnívají, že j e třeba načas vzdát se
vyznavačského postoje v celé šíři a omezit se na nejvnitmější bohoslužebný a sborový život. T o j e ovšem v ostrém protikladu s pochopením
Evangelia, jak j e v mé generaci předkládali učitelé církve doma (J. L.
Hromádka, J . B. Souček a jiní), i v zahraničí (K. Barth, D. BonhoefFer
a řada dalších). Jsme svědky nejhlubší poválečné krize theologie a praktické zbožnosti.
Většině církve, tisícům laiků, kteří na nej různějších pracovištích
okoušejí již po mnoho let v několika vlnách zvýšený ideový a administrativní tlak a opětné uvolnění, těm, kteří si osvojili kompromisní
postoje a svou víru veřejně takřka neprojevují, vyhovuje orientace
vedení církve, které doporučuje jakési přezimování. Odpovídá přesně
tomu, co v sekulární oblasti volí i jejich necírkevní okolí. Přizpůsobení
se až na hranici duchovní prostituce, morálně narušený a kompromisy
zatížený život působí magicky na většinu, takže mu unikají jen ti,
kdo v sobě naleznou mravní a duchovní odolnost přesahující běžný
průměr. Avšak cesta těch, kdo chtějí překonat strach a žít jediný život
navenek i uvnitř, se ostatním jeví jako gesto exaltovaných hrdinů,
kteří jsou v nebezpečí výlučnosti a zákonického mentorování. J e třeba
přiznat, že za nenormálních okolností, do kterých j e byrokratickou
nadvládou menšiny vehnána většina společnosti, i normální občanské
ctnosti se jeví jako absurdní anomálie.
9. Rodí se teologie průšvihu
V Č S S R uzrává tedy v těchto letech konfrontace mezi theologií
a praxí vedení církve na jedné straně a theologií a praxí tzv. charismatických skupin. J e to jev, který československý protestantismus nezná
za celou dobu své existence od osmdesátých let 18. století. (Až snad
na nevýznamnou výjimku kolem roku 1848 a v období, kdy docházelo ke spojení obou reformačních větví, církve lutherské a reformované v jedinou církev českobratrskou evangelickou v r. 1918) Pokud
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existovaly v československém protestantismu nějaké antagonismy, pak
šlo spíše o konfesijní odlišnosti či rozrůzněnost dieologickou více
méně akademického rázu (hromádkovci, barthiáni, daňkovci, pietisté),
jejíž dopad na život sborů i typizaci praktické zbožnosti byl druhotný.
Převládal obecný konsensus v základních věcech, zejména pak v orientaci vůči společenskému prostředí. A hlavně: nikdy do těchto ideových
sporů nezasahoval svými zájmy státní aparát, zatímco nyní jsme v situaci, kdy antagonismy nabývají na ostrosti a hrozí čas od času propuknout v otevřený konflikt, který se ventiluje na cířkevních shromážděních. Z d a do budoucna půjde o polární vztah oficiální a neoficiální theologie či dokonce církve (zatím lze stále mluvit o jedné církvi,
protože i charismatické skupiny setrvávají v jejím rámci a vedení
církve nepřerušilo rozhovor), z kterého by za jistých podmínek mohl
vzqít užitek pro všechny, či o vyostřenou až alternativní volbu, ukáže
v ý v o j v nejbližších letech.
Z předcházejících výkladů j e jasně patma dělící čára. Charismatické
skupiny zdůrazňují svobodu církve, jež j e položena samotným Ježíšem
Kristem. V této věci, pokud zůstaneme u verbální formulace, netvrdí
ovšem ani druhá strana nic jiného. Boží pravda demonstrativně stvrzená Kristovým zápasem s oficiální církví a nesčetnými svědky v dějinách
Evropy i vlastní země, tvoří duchovní princip, o nějž se toto nekonformní hnuti chce spolu s živým očekáváním Božího království opírat
při svém svědectví. J e přesvědčeno, že tato zvěst, vedoucí k určitému
typu křesťanské existence, může získat věrohodnost jen za senu rizika
a oběti, a tímto způsobem oslovit nově nejen tradiční členy církví,
nýbrž i ty, kdo dosud nepřišli do žádného styku s křesťanstvím. Misijní
přitažlivost j e darována jen živému společenství. M r t v ý provoz a náboženská frazeologie oficiální církve tvoří spíše překážku než pobídku
k nové životní cestě.
Charismatické skupiny kladou velký důraz na bezprostřední vedení
Ducha právě proto, že dosavadní praxe oficiálního křesťanství j e často
umrtvující. Duch není bytostně svázán s tradicí, i když na její určité
stránky j e nutno navazovat! Jsou ekumenicky otevřené, často v nich
stojí vedle sebe křesťané, laici i duchovní různých církví, kteří si porozuměli v základních důrazech biblického poselství. Organizačně jsou
spjaty velmi volně. Identita jejich duchovní existence je mnohdy posilována hlubokými přátelskými a rodinnými vztahy, jež dotváří tuto
zvláštní novou formu křesťanské spirituality v naší oblasti. (K těmto
skupinám j e možno např. zařadit různé kroužky kolem jednotlivých
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osobností v katolické církvi, Nová orientace v našem prostředí apod.).
Sociologicky se dá z určitých projevů spíše odhadovat než přesně
stanovit, že jde většinou o zástupce inteligence s vyšším vzděláním,
kteří do hloubky promýšlejí poslání křesťanů v atheistickém a navíc
silně sekularizovaném prostředí. I když zčásti trpí v posledních letech
izolací zejména pokud jde o soustavné studium zahraniční literatury
a nedostatkem platforem pro rozhovor (*), jde j í m o to, žít autenticky
své pochopení zvěsti a interpretovat j e s ekumenickým zřetelem ve
svém prostředí i pro křesťany na Západě. Nelze j e proto řadit mezi
elitářské a uzavřené proudy, odmítající dialog a setrvávající na posici
beati possidentes, jak tomu bylo častokrát v dějinách církve.
Osobitým theologickým přínosem, kromě důrazů, které již byly
naznačeny, j e tzv. theologie průšvihu. Jde o poznání, že bez riskantního
dotyku s mocí v rovině veřejného protestu nebo odpovědného angažmá (sem patří i různé podněty, návrhy, dopisy na úřední místa
apod.) nelze si ověřit nosnost biblické pravdy. Bez něho pravda se
nestává realitou osobního života. Jde o motiv střetu, v jehož ohnisku
se teprve člověku zjevuje moc Boží skutečnosti (pravdy), která jinak z posice vnější observance a bojácného přizpůsobování se poměrům
zůstává člověku uzavřena, i kdyby j i terminologicky » zahlédl« a vyslovil. N a Ježíšově způsobu komunikace s mocnými své doby, s posvěcenými institucemi Izraele, zvyklostmi a obyčeji současníků, ozřejmuje
se významnost theologie průšvihu. Ježíš odmítá žít se svými učedníky
v ústraní, v pospolitosti odloučených. Odmítá však také přizpůsobit
se poměrům, jak jsou etablovány po ideově-kultické a samosprávní
stránce představiteli moci v tehdejším židovstvu. J d e třetí cestou:
zevnitř, ale s vnějším dopadem, vyrovnává se jak v individuální tak
i instituční rovině se vším, co představuje tehdejší společnost (viz
např. zápas o pravé pojetí soboty). A jde často o neobyčejně ostrý
střet, v němž » vlastní duši pronikne meč, a zjevena jsou myšlení srdcí
mnohých. « Na Ježíši není nic neskutečného. Pohybuje se v samotném
jádru věcí a událostí. Skrze jeho činy a myšlení je teprve skutečnost
vyjevována, ano zakládána. Neboť skutečnosti se dotýkáme až tehdy,
odpíráme-li j í a tak k ní přivoláváme stránky, které by bez odporu
nevyjevila. Skutečnost j e třeba přijímat jako nehotovou, jako realitu,
(*) Ncjn ovíjí jde o zatlačováni drobní ekumenické price v rovinS sboru, obcí a farností
ze strany státničil úřadů. Dále při s pil o k omezeni možnosti rozhovorů zrušení S Č E D (Svaz českobratrského evangelického duchovenstva), který konal pravidelné theologické kursy s bohatým
programem a diskusemi. Ncméní rušivá je stále častčjíí přítomnost okresních církevních tajemníků na pastorálních konferencích duchovních.
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k níž se bytostně váže i její budoucnostmi stránka. Tu však lze objevit
jen v napětí se stávající podobou skutečnosti, vstuptm do ní, rozražením zevnitř, vytěžením bohaté suroviny z ložiska času a událostí.
J e jasné, že pochopit a zvládnout skutečnost v plnosti nemůže ten,
kdo j e na útěku; nemůže jí porozumět v plnosti ani ten, kdo j i zvnějšku
mocensky znásilňuje. Otvírá se autenticky jen slabému, kdo j e veden
odhodláním realizovat v ní pověření 'duchovního charakteru. Při tom
se nutně střetává se strážci skutečnosti, jimž jde o to uchovat j i v dosavadní podobě. Tito ochránci dosavadních pořádků manipulují skutečnost zvnějška. Teprve průšvih, střet, konfrontace slabých s mocnými dává skutečnosti pravé předznamenání, vyjevuje její dosud skryté
dimenze; j e průvodním jevem metanoie člověka i poměrů, o kterou
vposledu jde.
io. Průšvihy teologie průšvihu
Theologie průšvihu se ovšem stává předmětem ostré kritiky jak
oficiálních míst církve, tak i státní správy. Nejen to. V situaci obecné
únavy a lhostejnosti, touhy přežít a vyhnout se potížím, setkávají
se stoupenci autentického křesťanství s netrpělivým odmítáním i se
strany řadových farářů a laiků. Protože neexistuje řada dříve tradičních platforem, na kterých bylo možno věcně prohovořit odlišná stanoviska, kolují v církvi často nepodložené a zkreslené představy a m ý thy. Závažná věcná problematika se v ovzduší intelektuální pokleslosti často redukuje na osobni afekty a psychologizující charakteristiky.
Veřejné mínění v církvi, stejně jako ve společnosti, je nezdravě ncurotizováno a nedostatkem rozhovoru se stává místem, v němž obíhá
řada nekriticky přejímaných předsudků.
Nejvážnější bohosloveckou námitkou proti theologii průšvihu, kterou můžeme nalézt v oficiálních stanoviscích církve a fakulty, je tvrzení, že jde o takové pojetí křesťanské odpovědnosti, které je bud" od
počátku konfliktní anebo ke konfliktu nevyhnutelně směřuje. Namísto
toho se zdůrazňuje pokojná cesta porozumění, zvýšený respekt vůči
držitelům moci a ohled na jejich absorpční schopnosti komunikace,
která nás má údajně vést k obezřetnějšímu formulování stanovisek
z pozice positivní solidarity. Tvrdí se, že jde o to, aby nám správně
porozuměli ti, na něž se obracíme. Problematika křesťanské existence
v socialistické společnosti se tak vpodstatě převádí na herreneutický
příkaz stát se srozumitelným státním úřadům. Adresát, jemuž jsou
určeny naše projevy a postoje, hraje určující roli v celém problému.
8l

ix.

Být srozumitelným - komu?

Lze oprávněně namítnout, že adresátem biblického poselství jsou
pro křesťanského vyznavače v každé společnosti nejen oficiální místa,
nýbrž především členové a instituce společnosti. Při autentickém svědectví j e třeba úzkostlivě a vždy aktuálně analyzovat, v jakém vztahu
jsou adresáti vůči sobě navzájem. Konkrétně řečeno: oslovení státních
představitelů (v rozhovoru či písemném projevu) se odehrává vždy
před tváří ostatních adresátů. V každém okamžiku j e třeba brát ohled
na to, že komunikace církve se státem se odehrává v prostoru, kde
naslouchají druzí. K těmto druhým často patří ti, kdo stojí v kritickém
napětí s momentálními správci společnosti, a jsou tudíž neobyčejně
citliví vůči každému projevu, který j e adresován jejich partnerům.
Okolnost, že nemluvíme nikdy do prázdna, klade zvýšený nárok na
přesnost myšleni a čistotu řeči. T o s sebou nese jak řadu hermeneutických problémů, tak zejména možnost existenciálních střetů a potíží, které j e třeba předem zakalkulovat do svědeckého postoje. Právě
proto, že v každé situaci existuje množina adresátů, církev má svědčit
tak, aby nepohoršovala slabé, ty, kdo se octli v nepřízni oficiálních
míst, kdo žijí na okraji společnosti a nemají nikoho, kdo by se zastal
jejich oprávněných požadavků a zájmů. Hermeneutický princip jasné
a srozumitelné řeči musí být uplatňován i vůči partnerům, kteří v systém u byrokratické nadvlády jsou umlčováni a kteří jsou našimi projevy
vůči jedné straně oslovováni třeba nepřímo. Proto musí být řeč církve volena v každé situaci tak, aby prorazila krunýř předsudků a ideologické frazeologie. A to může být j e n řeč pravdivá, nezmanipulovaná.
Lze šiji osvojit jinak, než s vědomím, že j e třeba mluvit tak, aby i adresátu platila osvobodivá moc pravdy? T o zajisté nelze očekávat od
řeči podbízivé, vypočítané na to, co adresáti chtějí slyšet. Osvobodivé
slovo lze u nás často vyslovit jen za cenu střetu a nepochopení. Myšlenku střetu považují ovšem mnozí za zásadně neslučitelnou s postoji
křesťanské víry. Domnívám se však, že biblické poselství, slova i p o stoje Ježíše Krista nadmíru přesvědčivě ukazují, že bezkonfliktní existence není možná. V krajním případě představuje gnostické či dokétské » přelstění « křesťanství. Inkarnace, pochopená masivně hebrejsky,
znamená vždycky rozevření skutečnosti do spektra možností, mezi
nimiž j e nutno rozhodovat jen v riskující volbě. Inkarnace neznamená
posvěcováni skutečnosti, nýbrž její proměnu. Skutečnost pod » dotyk e m « inkarnace dostává eschatologickou dimenzi. T o však lze jen
v dotyku reálném, tj. ve střetu. Pouhá fiktivní kritika v uzavřeném
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prostředí, život v ústraní a únik všeho druhu, okrádá skutečnost o možnost M E T A N O I E a míjí se s ní. Současně theologie střetu, která se
opírá o naznačené pojetí inkarnace, nemusí být zákonicky tvrdou
a sektářsky nedůtklivou variantou širší theologie křesťanské odpovědnosti. Právě proto, že j e zajištěna » ontologicky « (nikoliv však vnějšně
mocensky!) nechybí j í noblesa a duch rytířské úcty i k protivníkovi
i vědomí, že do střetu s realitami vstupujeme s mnohým vlastním
nedostatkem a selháním.
Chtěl bych na tomto místě zdůra7nit, že všechny předcházející
charakteristiky oficiální církve, jejího vedení nejsou ani v nejmenším
spojovány s pochybami o tom, že převážná většina jejích představitelů
j e při svých postojích vedena vážnou starostí o budoucnost církve.
V tomto úsilí se mohou bezesporu opřít i o určité tradiční a dříve bez
větších potíží fungující theologické představy. Nepopírám, že j e možno
nalézt pro leckteré kritizované postoje oporu i v Písmu, pokud ovšem
při výkladu odhlédneme od centrálních a zejména eschatologických
souvislostí.
Mluvil jsem až dosud o problémech, s nimiž se musí autentické
křesťanství u nás v posledních letech vyrovnávat. Snad j e zřejmé, že
mi j d e o křesťanské svědectví, které by bylo mkarnačně jadrné, eschatologicky orientované, jemuž není nic lidského lhostejné, jak v rovině
osobního tak i společenského života. Poukázal jsem na univerzalitu
milosti, v níž má své nenahraditelné místo angažovaný projev; podtrhl
jsem nutnost být v kontaktu s realitou moderního života, což nelze
po mém soudu jinak než riskantní přítomností křesťanů a církve, která
rozráží tabuizované předsudky, standardní měřítka a ideologická schémata; upozornil jsem 11a postupující diferenciaci uvnitř křesťanských
církví, na charismatické skupiny a oficiální vedení i obtíže, které přitom vznikají.
12. Závěrečné

poznámky

V závěrečných poznámkách bych chtěl ještě promítnout tuto problematiku na celoevropskou scénu a do širších souvislostí. K tomu
bude nezbytné učinit několik poznámek k problému sekulárního
atheismu a socialistického modelu společnosti. S obojím se křesťan
setkává jak na Východě tak i na Západě.
Atheismus, jak j e myšlenkově tradován a prakticky žit u nás, není
jen dějinně podmíněným jevem negativní kritiky vůči sociálním zlům
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etablované společnosti pozdního kapitalismu a vyvětralého křesťanství,
jak se domníval např. u nás J . L. Hromádka. Stává se autentickým
životním projevem, který má svou etiku, svůj duchovní rozměr.
Atheismus nelze vykládat jako vzpouru nietzscheovského titánství,
která byla podmíněna katastrofálním stavem oficiálního křesťanství
18. a 19. věku, s naivní představou, že pomine, jakmile se křesťanství
opět probudí k vlastní autenticitě. Lze spíše očekávat, že Evropa v příštích desetiletích se stane místem rozhovoru několika autenticit,, v kterých bude mít obnavené křesťanství spolu s moderním atheismem
přední místo. Atheismus bezesporu přispěl k duchovní a intelektuální
očistě lidstva (Lacroix). Má své gnoseologické, mravní i civilisační
předpoklady, které mu zaručují v budoucnu čestné místo v dějinném
vývoji lidské pospolitosti.
Považuji dialog se střízlivým a tvůrčím způsobem se obnovujícím
atheismem za předpoklad pro vnitřní obnovu samotného křesťanství.
Ale ani atheismus se neobejde bez probuzeného křesťanství. Neboť
jen křesťanství před ním prošlo nástrahami hnutí, které z duchovní
dimenze se přelilo v dějinný útvar se všemi mocenskými a civilisačnírni
přívlastky, které se k takové cestě vážou. Také atheismus potřebuje
proroky, kteří by ho varovali před pokušením svémocnosti a náboženského modlářství. V tom spočívá úloha křesťanů v Evropě, aby
navzdory vší malátnosti jasnozřivě prohlédli dějinnou propast, která
se v současnosti otvírá před atheismem, který jednoznačně spoléhá
na mocenské prostředky, a odhodlali se pozvednout svůj hlas, dokud
j e čas. Právě ve východní části Evropy, kde církve ztratily své mocenské postavení, se mohou stát nástrojem milosrdenství vůči těm, kdo
se rozhodli vzít věci do svých rukou. Kritika totalitních tendencí,
které sílí v militantním atheismu u nás, j e vskutku aktem milosrdenství
především vůči atheismu samotnému, protože brání jeho bytostnému
ohrožení a sebeclestrukci. Kdyby bylo křesťanství vedeno jen sobeckými propočty a spolehlo se na až dosud obdobně fungující dějinnou
logiku, pak by mohlo v závětří přečkat, až se přežene vichřice atheismu
a ostatky Božího lidu okusí znovu svobody. Jenže autentické křesťanství - podobně jako Pavel vůči rodnému Izraeli - touží po tom, aby
byli všichni zachráněni.
Kritika sekulárního atheismu v těchto polohách nemá-nic společného s mrzutým moralistním mentorováním konsunmí společnosti,
onoho fenoménu, který má jak na Západě tak i u nás ve východní
oblasti výrazně adieistické předznamenání. Není čas na detailní rozbor.
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Držím se v této věci dnes již klasických náhledů Gogartenovýeh a dalších, kteří chápou sekularizaci jako dějinný jev, jemuž lze porozumět
jen na pozadí křesťanské zvěsti o svébytnosti lidské tvůrčí aktivity.
Čaromoc spotřebních statků, které moderní člověk podléhá (viz pronikavé analýzy E. FROMMA, The Sane Society), je vpodstatě steskem
po ztracené plnosti, kterou okoušeli první křesťané v duchovním obecenství se Vzkříšeným. Dokud církev nebude s to nabídnout ekvivalent tohoto zážitku, její kritika sekularizace ponese charakter satanského žehrání, které vznáší Žalobník u trůnu Hospodinova na bohatého Joba. Jen tam, kde j e křesťanská víra schopna porozumět sekularizaci z hloubi, může napomoci odstranit hrozivou tendenci narcistního
sebezhlížení, které zneschopňuje sekulární Evropu pro účinnou spolupráci s rozvojovými zeměmi chudší části světa. Svou kritikou spotřebního kapitalismu a socialismu, který je dnes proklamován pragmatickými vůdci byrokratické špičky na obou stranách, napomáhají
křesťané především k odpovědnějšímu vztahu vůči ekonomicky slabším zemím. T o se může zdát na první pohled neprůkazné. Avšak zkusme
domyslit, co by např. znamenala pomoc socialistické části naší planety,
kterou by mohl nabídnout po všech stránkách fungující hospodářský
systém, uspokojivý politický mechanismus s větší mírou svobody
a respektu k lidským právům svých občanů, s tvůrčí kulturou a osobitou spiritualitou. Toho lze ovšem dosáhnout jen v socialistické společnosti, kde budou v podnětném rozhovoru a spolupráci vedle sebe
žít adieisté, marxisté a křesťané. V společnosti, která nebude spravována z jediného mocenského centra bez kontroly veřejnosti, a přestane
žít pod vládou jediné oficiální ideologie. Je jasné, že se tyto myšlenky
jeví těm, kdo jsou u nás v těchto letech na vrcholu společenské pyramidy jako staré revisionistické theze, zatímco stoupencům nové levice
na Západě, kteří jsou právem kritičtí vůči neduhům své společnosti,
se může zase zdát, že ledacos z tohoto modelu neautoritativní společnosti j e realizováno ve východní části Evropy. J e třeba se vzdát
těchto nesprávných závěrů a iluzí. Celá euroamerická civilizace, jejíž
dvě stránky tvoří jak socialismus, který se rozvinul ve východní části
Evropy po druhé světové válce, tak modifikovaný kapitalismus, potřebuje radikální proměny. Křesťané na obou stranách dělící čáry
mohou poskytnout svému prostředí jedinou službu: nevyhýbat se
kritice, která má odvahu prosvítit všechny tabuizované prostory oficiálních idejí a vzorů, nezastavit se před zakořeněnými předsudky
a prosazovanými zájmy mocenských skupin v oblasti politiky a hospo85

dářství. Neměli by tak činit z poťouchlé sobělibosti a pocitu nadřazenosti, nýbrž s vědomím dluhu, kterým jsou zavázáni svým spolubližním.
Patřím k střední generaci, která po druhé světové válce spojovala
u nás realizaci určitých sociálních cílů se socialistickými principy.
Považovali jsme socialismus za dějinnou alternativu, která se prosadí
nejenom mocensky, nýbrž především proto, že j e s to nabídnout lidštější uspořádání společnosti. Ač jsme nepropadali pokušení podbudovat socialistické cíle křesťanskou ideologií - zde bylo pro nás to,
co svého času učinili Deutsche Christen nadmíru výmluvným varováním, - přece jen jsme v určité době podléhali jakési dějinné filosofii,
v níž byl socialismus upřednostňován příliš direktně a nediferencované.
Padesátá léta s kritikou kultu osobnosti, a další krize byrokratického
socialismu nám pomohla k ještě větší střízlivosti. Nicméně setrvávám
se svými přáteli v přesvědčení, že při vší relativnosti lidských pořádků
a nedostatků, které j e provázejí, socialistické uspořádání společnosti,
t j . takový řád, v němž občané vykonávají účinnou kontrolu nad
hospodářstvím i politickým životem a stále intenzivněji si osvojují
správu svých dějinných záležitostí, má lepší předpoklady dostát těm
úkolům, které se dnes rýsují před námi v planetárním rozměru, než
jiné řády. V této věci jsme kritizováni nejmladší bohosloveckou generací, která stojí vůči socialismu, jak se dnes u nás realizoval v skeptickém odstupu, zatímco my si uchováváme naději - tak často zklamanou - že j e ještě možno tento dějinný pokus zlidštit a přivést k » rozumu. «
Ž e zde mohou aktivně spolupůsobit církve i jednodiví křesťané,
kteří se osvobodí k vyznavačské existenci, j e patrno z celého výkladu.
Do jaké míry se to podaří, závisí však také na svědectví těch, s nimiž
jsme spojeni v ostatních částech Evropy a světa nejenom společným
jménem, nýbrž i společným posláním.
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