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Úvodník 
 
Vážený čtenáři, 
 
otevíráte čtvrté číslo severočeské filosofické revue. „Vycházíme“ tentokrát jen s 

krátkou prodlevou. Pro srandu andělům jsme se podřídili rytmu dějin, a když už „se“ 
minulé číslo věnované tématu reformace zveřejnilo téměř náhodou na svátek magistra 
Jana Husa, přišlo nám podnětné využít některé z nabízejících se výročí i pro vydání 
tohoto čísla. Jeho pojícím tématem je Evropa. V souladu s naším očekáváním lze v 
dosavadním sledu témat jednotlivých čísel časopisu dešifrovat co do záměru redakce 
nepochybně nevědomou melodii, jejíž smysl rádi ponecháme Vaší budoucí 
interpretaci.  

Předkládáme Vám pět tematických studií. Petr Bláha zvažuje „návrh“ Oswalda 
Spenglera „vyškrtnout Evropu z dějin“. Jiří Hoblík analyzuje příběh o únosu foinické 
princezny Európy. Hynek Tippelt představuje pojem konceptuální moci v jeho 
aplikaci na diskuzi o Evropské unii a euroskepticismu. Daniel Štěpánek srovnává 
výklad evropských dějin Georga Hegela s jeho kritikou od Ladislava Hejdánka. 
Martin Šimsa si klade otázky, zda se nacházíme v srdci, či na periférii Evropy, odkud 
toto rozlišení pochází a k čemu lze použít. 

Mimo téma publikujeme další čtyři příspěvky. Sofiya Valeeva pojednává rozdíl 
náboženského fundamentalismu a terorismu, mapuje situaci na poli jejich 
neurobiologického výzkumu a upozorňuje na možné využití teorie masových hnutí 
Erica Hoffera pro jejich interdisciplinární intepretaci. Lucjan Klimsza analyzuje 
koncepci dějin v pozitivistické filosofii Augusta Comteho. Jan Černoch ve své recenzní 
studii eseje Stanislava Komárka interpretuje charakteristiky tzv. eremiálních 
(pouštních) a hyletických (lesních) kultur. Tippelt nastiňuje obraz současného stavu 
vzdělanosti a zdůvodňuje, proč a s jakou podporou vzdělanosti přestat. 

Všechny zahrnuté texty jsou recenzované obvyklým systémem peer-review. 
Následující číslo, které věnujeme tématu sebevražda, vyjde začátkem příštího roku. 
V listopadu na toto téma pořádáme symposium. Máte-li zájem u nás publikovat nebo 
se zúčastnit našich symposií, potřebné informace najdete na zadní obálce. 

 
 
Inspirující čtení za redakci přeje 

 
Hynek Tippelt 
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O škrtání Evropy z dějin 
 

Petr Bláha 
Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University 
in Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Mgr. Petr Bláha, Ph.D., Filozofická 
fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96, Ústí nad Labem 

 
 
 
 
Přiznáme-li úvodem, že názvem parafrázujeme tvrzení, které lze nalézt v rozsáhlé 

poznámce k šesté části úvodu Spenglerova proslulého Zániku Západu, mohla by 
následovat otázka, zda je dnes ještě nějaký důvod zabývat se tímto proroctvím. Copak 
skutečnost evropské integrace ve druhé polovině 20. století dostatečně neprokázala 
omyl Spenglerovy dějinné diagnózy? Možná stačí začíst se do Spenglerova díla 
soustavněji, aby na první pohled zjevná jednoznačnost jeho odsouzení narazila na své 
meze. Spengler totiž spojuje vyčerpanost západní civilizace zejména s tím, že ve svém 
podléhání abstraktním modelům ztrácí kontakt se skutečností. Zdá se tedy, že 
počáteční znevěrohodnění Spenglerova přístupu proti němu pouze obrací to, co on 
sám zjišťoval ve svém popisu úpadkové fáze Západu. Je tedy zřejmé, že k získání 
pomyslné převahy jednoho z účastníků stejně pomyslného sporu je zapotřebí 
mnohem více myšlenkového, ale i pozorovacího úsilí. 

Ve zmíněné poznámce Spengler v souvislosti s pojmem Evropa píše o osudném 
geografickém předsudku. Slovo Evropa by mělo být vyškrtnuto z dějin z toho 
důvodu, že Evropan nemůže představovat to, co Spengler nazývá dějinným typem. 
Tím má na mysli určitý souhrn charakteristických vlastností, které jsou vytvářeny 
zakořeněním ve zcela specifické dějinné tradici. Pro názornost uveďme například 
jednu z drobnějších Spenglerových poválečných prací Prusianismus a socialismus 
z roku 1920. S jistou mírou podléhání schématické přehlednosti se Spengler snaží 
vypracovat kontrast mezi pruským a anglickým dějinným typem. Zatímco se pruský 
typ vyznačuje tíhnutím k organickému způsobu života, k respektování autority a 
k rozumění povolání, anglický typ charakterizuje diktatura peněz, pojímání světa jako 
kořisti, s čímž souvisí i význam bohatství a úspěchu. Spengler se domnívá, že se 
závěrečná etapa západní kultury vyznačuje dominancí anglického typu. Veškerá 
globalizační strategie je totiž nesena zejména ekonomickou ziskuchtivostí. Nedílným 
doprovodem takové dravosti je ideologie, která má odvádět od příliš zjevné zištnosti. 
Takto vznikají ideály svobody a demokracie, v nichž lze ještě dočasně kamuflovat 
narůstající rozpory. 

V předposlední kapitole druhého svazku Zániku Západu se můžeme dočíst, co si 
Spengler o takovém budování života ve lži myslí. Lidská svoboda je vydána všanc 
mediálně ovládanému veřejnému mínění, v jehož kulisách se odehrává hra na 
svobodu. Volební právo je pastí, v níž si údajná svoboda nasazuje masku civilizačního 
zotročení. Dostáváme se tudíž k detailnějšímu uchopení toho, jak Spengler mohl ze 
své pozice dojít ke zjištění, že ekonomickým kalkulem ovládaná civilizace nezbytně 
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potřebuje ke své existenci klam a přetvářku. Vlastně na poznání skutečnosti jí záleží 
nejméně. Pokud by nám i dnes, jedno století po vydání Zániku Západu, připadala 
Spenglerova diagnóza civilizačního rozkladu jako výstižná, pak by zřejmě následovala 
otázka, zda je z této úpadkové fáze nějaké východisko. 

Nalézt ve Spenglerově myšlení odpovědi na tento typ zvídavosti rozhodně není 
snadné. Navíc cesta k nápovědám je ztížena tím, jak je Spenglerovi většinou 
rozuměno, tedy spíše nerozuměno. Jeho dějinná koncepce se opírá o jakousi dějinnou 
nutnost, z čehož vyplývá, že osudem západní civilizace je totéž, co potkalo i všechny 
předchozí kultury. Západ se ocitá na prahu své sešlosti, a tudíž je zapotřebí počítat se 
ztrátou všech perspektiv. Umírající člověk již nemá, co by plánoval. Sečteno a 
podtrženo Spenglerovo chápání dějin je pesimistické. Stačí se však podívat do 
polemické statě Pesimismus? Z roku 1921, chceme-li se dozvědět, co na nařčení 
z pesimismu říká sám Spengler. Domnívá se, že za pesimismus lze považovat stav, 
v němž se z obzoru zcela vytrácí to, co mohlo být vyhodnoceno jako úkol, neboli jedná 
se o ztrátu ochoty přijmout zavazující povinnost a službu. Spojovat ho s podobnou 
charakteristikou je proti duchu toho, k čemu se hlásí. Vidí kolem sebe dokonce tolik 
úkolů, že se nedostává lidí a času na jejich naplnění. Co však může být obsahem 
takových úkolů v okamžiku civilizačního chátrání a nejedná se snad o snahu 
vytahovat na dějinnou scénu zašlé hodnoty pruského typu? S ním totiž Spengler 
spojuje schopnost rozumět svému povolání jako službě organickému společenskému 
celku, z něhož vycházejí konkrétní povinnosti pro jakékoliv společenské postavení. 

Naznačenému odpovídá i to, že Spengler chápe svou přítomnost jako zápas mezi 
penězi a právem. Demokratický systém je napaden tím, co nemůže ze své podstaty 
přemoci, protože je na své sebedestruktivitě zcela závislý. V již zmiňované 
předposlední části druhého svazku Zániku Západu Spengler píše o konečném boji mezi 
demokracií a caesarismem, přičemž z dnešního pohledu provokativně spojuje právě 
s demokratickým principem diktátorskou moc, a to na penězích založeného 
hospodářství. Caesarismus se tedy ukazuje jako možné východisko, neboť právě 
v něm Spengler nachází vůli k pořádku. Pokud bychom v tuto chvíli chtěli vzít 
Spenglera za slovo se záměrem připomenout dějinný kontext jeho uvažování, zřejmě 
by se vynořila představa, jež by caesarismus spojovala s nástupem nacismu. Je 
otázkou, zda k vypořádání se s takovým nápadem stačí uvést, že měl Spengler dosti 
osobní odvahy nenechat se spolknout nově nastupující mašinérií. Snad i díky této 
odvaze stihnul včas zemřít. Ve vzduchu však zůstává otázka, zda lze od caesarismu 
očekávat nějakou úlevu od demoralizujícího nátlaku demokratickým principem 
posilovaného života ve lži.  

Vezmeme-li vážně Spenglerovo přesvědčení o definitivním konci západní 
civilizace, bude pochopitelné, že caesarismus nemůže mít podobu nějakého 
normotvorného počátku. Dokonce by se dalo říct, že není ničím jiným než přirozeným 
důsledkem prozření a pochopení přetvářky a falešnosti momentálního systému. 
V tomto smyslu nabízí vystřízlivění z ideologického klamu a dává příležitost smířit se 
s dějinnou situací. Spengler ho v Zániku Západu charakterizuje jako návrat 
k primitivnosti, ke kosmickému výměru nedějinného. Jedná se tudíž o politickou 
formu, která je adekvátní ideové vyčerpanosti veškerého dějinného potenciálu 
západní kultury. Teprve vytěsněním dějinných strategií se otevírá možnost přijmout 
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skutečnost, která již nevybízí k dalším mocenským nárokům, jež na existenciální 
situaci člověka nebraly ohled. 

Spengler si nedělá iluze o možném nastolení takového společenského řádu, jenž by 
oživil civilizační perspektivy. Jedná se o pouhou takřka beztvarou formu, v níž je 
možné ze sebe setřást veškerý balast funkcionářských odpovědností, jež se podílely na 
začarovaném kruhu totalizovaného světa. Jakkoliv se nabízí činit ze Spenglera 
prorockého ducha, on sám se příliš smělým prognózám vyhýbá. Dokonce mu viditelně 
záleží na tom, aby setrvával na pozici pozorného pozorovatele skutečnosti. Jeho často 
zpochybňovaná metoda hledání analogií napříč jednotlivými kulturami umožňuje 
pouze nalézat závažná odůvodnění pro nevyhnutelnost zániku západní civilizace. 
Proti námitce, že metoda analogií dává potřebný nástroj k prognózám, protože bývalé 
zániky předchozích kultur ukazují dějinné návaznosti, se Spengler brání poukazem na 
výjimečnost globálního dosahu západní kultury. Tudíž její zánik dává mnohem méně 
příležitostí ke zrodu nějaké jiné. V pozdějším díle Člověk a technika podtrhává 
znejišťující „snad“, když se snaží zodpovědět, zda je či není západní kultura tou 
poslední. Snad není poslední, ale vzhledem k tomu, že lze s jistotou konstatovat, že 
díky svým vnitřním rozporům je nejtragičtější kulturou, nelze vyloučit ani opak. 
Možná tím vším chce naznačit, že na tom lidem zanikající kultury nemůže záležet. 
K převzetí úkolů, které jsou adekvátní dějinnému významu současného příslušníka 
západní kultury, musí stačit naděje na vyvlečení z dosavadního podmiňování úkolů 
klamnými a sebedestruktivními přísliby. 

Pro povrchního čtenáře Spenglera, který ho má zafixovaného jako hlasatele dějinné 
nutnosti, může být překvapivé, jakou důležitost on sám dává nahodilosti. Například 
v první části druhého svazku Zániku Západu se právě odkazem na nahodilost vzniku 
dosavadních kultur brání příliš ukvapeným prognózám. To, že každá kultura zákonitě 
prochází jednotlivými fázemi, totiž neznamená, že by i její vznik byl nějak dějinně 
podmíněn. Objevení se kultury je třeba přiznat nahodilosti a prověřujícím 
schopnostem člověka nezbývá, než tuto skutečnost přijmout jako mez, za kterou se 
nelze dostat. Tím si Spengler připravuje teoretické zázemí pro odmítnutí hloubání nad 
možnostmi lidského pobývání po zániku západní kultury. Jakkoliv se jedná o velmi 
přitažlivou hru, o jejíž přitažlivosti ví člověk zanikající kultury své, je nezbytné se 
takovým pokušením rezolutně postavit. 

Přesto je možné pro naše hledání konkrétnějších obsahů Spenglerem 
připomínaných úkolů a povinností nalézt ještě jinou oporu, která by se mohla 
vyznačovat i nápodobou určitého východiska z dějinného úskalí. Spenglerovo 
poněkud nostalgické vzývání starých dobrých časů, jež proniká do jeho 
charakteristiky pruského typu, rozhodně není samoúčelné. Ve čtvrté části druhého 
svazku Zániku Západu zmiňuje touhu po tom, co se zachovalo ze staré a ušlechtilé 
tradice. Ve shodě se svým chápáním dějin nepodléhá představě, že by se mohlo 
podařit oživit to, co plně náleží určité dějinné epoše. Navíc pro svět, jenž duchovně 
skomírá pod vládou anglického dějinného typu, nelze nacházet snadnou záchranu. 
Prožíváme dobu, která je zdaleka tou nejtěžší v dějinách, což Spengler doprovází 
příměrem morálky horolezce na příkrém horském hřbetě. Stačí chvilka nepozornosti 
a jsme pohlceni rozpínavostí zánikové mentality. Dosáhnout skutečných břehů 
budoucnosti je nadmíru obtížné a může se to podařit pouze vnitřně semknuté 
menšině, která se dokáže ubránit takřka všeprostupující síle morální korupce. Pouze 
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v těchto příbytcích je možné přenést do budoucnosti to, co Spengler považuje za 
zdravé projevy duchapřítomnosti, tedy čest, odříkání, disciplínu a pravý cit pro 
význam poslání. 

Spenglerovo připomínání zdraví zvláštně koresponduje s jeho vírou v prosazení 
politické formy primitivismu v tom nejzdravějším slova smyslu. Ve třetí části druhého 
svazku Zániku Západu toto očekávání propojuje s tím, co považuje za nutný doprovod 
caesarismu. Tímto doprovodem je druhá religiozita, která nahradí ideově znesvěcené 
náboženské instituce, jež se vezly na mocenských nárocích života ve lži. Na rozdíl od 
převládajících dogmatických přístupů k náboženské víře se bude jednat o cosi, co 
zůstává Spenglerem zřejmě záměrně zastřeno značně neurčitými formulacemi. 
Dozvídáme se pouze, že politickému přechodu do nedějinnosti bude odpovídat naivní 
víra v mytickou povahu skutečného. Zpřítomňovaná hloubka posvátného tak umožní 
zduchovnit snášení utrpení a vejít s ním do tiché bdělosti bezčasí. 

Je možné ve Spenglerově smělosti při jeho návrhu vyškrtnout Evropu z dějin 
spatřovat nějaké východisko ze současného civilizačního úpadku? Ani v tomto 
případě není třeba podléhat unáhlenosti. K nalézání východisek je zapotřebí víra, 
která má dostatek síly postavit se kulturně podmíněným závislostem. Přichází čas 
nejtěžšího zápasu, který si každý musí vybojovat sám, tiše a neúplatně. Přitom je stále 
zneklidňující otázkou, zda tím silnějším bude nakonec ten, kdo s použitím 
Spenglerova příměru ze závěru díla Člověk a technika neztratí schopnost rozlišovat 
mezi smrtí římského vojáka v Pompejích, jenž setrval na svém postu, a smrtí těch, kteří 
do poslední chvíle doufali v záchranu útěkem. Zbabělost má nepřehledně mnoho 
tváří, možná tolik, že nic jiného již neexistuje. 

 

Shrnutí 

Spenglerovo pojetí zániku západní civilizace se zvláštním způsobem prolíná s jeho 
obranou před nařčením z pesimismu. Spengler naopak vyzývá k převzetí úkolů. Jenže 
o jaké úkoly se jedná v době, která je limitována nevyhnutelným zánikem toho, co 
dosud doprovází naší zkušenost? Určitou nápovědou je jeho charakteristika 
zánikových tendencí a rozlišování mezi anglickým a pruským dějinným typem. 

 

Summary 

„On cutting off Europe from the history.“ Spengler's conception of the extinction of 
Western civilization interferes in a special way with his defense against the accusation 
of pessimism. On the contrary, Spengler calls for the assumption of tasks. But what are 
the tasks at a time that is limited by the inevitable disappearance of what is still part 
of our experience? A certain help lies in his characteristic of extinction tendencies and 
the distinction between the English and Prussian historical types. 
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Jméno Evropa je klasickým příkladem sebeklamů. A to ne proto, že příběh o únosu 

Európy je mytický, nýbrž proto, že Evropa je komplikovaným kulturně-historickým 
útvarem, jehož pochopení je plné bílých míst, volných pro nejrůznější domýšlení, a 
nejen politickou institucí. O to nesnazší je samozřejmě i rámcové vymezení 
pojmenovávaného, k němuž patří celý dějinný vývoj včetně prehistorie, pro kterou by 
podobný větší celek měl sotva jaký význam, a včetně geografického sebevymezování. 
Jsme si jisti, zda sami patříme ke střední či východní Evropě? Neví se ani třeba, kde se 
nachází geografický střed Evropy. Na těchto příkladech je vidět, že geografické 
hledisko má samo nejistou, a tedy dílčí platnost. 

Proč ale vycházet nejprve z geografie, a ne z myšlenky Evropy? Ač z myšlenky 
zakleté v mýtu, který do počátků evropských kulturních dějin klade setkání božství a 
lidství, dívčí krásu, okouzlení, milostnou vášeň a lest? Záleží samozřejmě na rozvaze, 
zda lest nenazveme podvodem a celý příběh příběhem o nenásilném znásilnění. Ale v 
intenci příběhu něco takového není – jeho tématem je únos jako obraz geografické 
transpozice, s níž je spjato množství asociací. Kromě těch, které patří do starořeckého 
kontextu, nabízejí se ke srovnání dodnes praktikované únosy nevěst ve střední Asii 
(např. v Kyrgyzstánu, Čečensku), považované za starobylou tradici, která může mít i 
dobré odůvodnění. Hlavně však Európa není sama tragickou postavou, jako spíše 
ženou s dvojznačným údělem. Když to pochopíme, můžeme si podržet smysl pro 
jemnější rysy, jež jsou vlastní příběhu o únosu foinické princezny Európy, dcery krále 
Foinixe1, původem z Týru2 či Sidónu.3 

Sám božský chlípník Zeus se do ní jednoho dne zamiloval, když se svými družkami 
sbírala květiny (jak romantická chvilka!). Zjevil se jí v podobě bílého býka4 (což je od 
Řecka po střední Evropu symbol mimořádné mužnosti, plodnosti, síly5, zatímco v 
hinduismu je bílý býk manifestací Nandiho, býka, na němž jezdí bůh Šiva),6 aby unikl 
dohledu své ženy a aby Európě imponoval, nalákal ji na svůj hřbet a vrhl se spolu s ní 

                                                 
1 Srv. Hom. II. 14.321, Hes. fro 140 (West), Hellan. in the Schol. k Il. 2.494, Bacchyl. Epinik. 17.31f., Mosch. 
2.7, Apollod. Bibl. 3.1.1, Antimach. in Steph. Byz., srv. Palaeph. 15. 
2 Srv. např. Hdt. 1.2, Apollod. Bibl. 3.2. 
3 Srv. např. Hellan. a Apollod. in Schol. II. 2.494, Hyg. Fab. 178 a Nonn. D. 1.46. 
4 Podle některých podání k ní býka poslal, srv. Acusil. in Apollod. Bibl. 2.7.1, Diod. Sic. 5.78.1ff 
5 Srv. Richard Leviton, Stars on the Earth: Domes and Stargates, and How to Interact with Them, str. 
249. 
6 Srv. K. Kemmerer, Animals and World Religions, Oxford 2012, str. 70. 
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do širých mořských vln. Cestou Európu doprovázaly nejrůznější mořské mocnosti, 
jako by sama byla s nimi blízce spřízněna – už třeba svým ženstvím, jelikož moře se 
svými tajemnými hlubinami je povýtce ženskou veličinou. 

A tak Zeus Európu, jednou rukou se úporně držící býkova rohu a druhou 
zachytávající plášť vlající v mocném větru, nakonec dopravil na Krétu. Dodejme, že 
Európa na býčím hřbetě představuje ikonograficky velmi vděčný motiv, který byl 
zužitkováván nejpozději od –7. stol.7 Jako by si právě cesta přes moře vyžadovala 
mimořádnou pozornost… 

 
Co prameny říkají o princeznině příběhu? 
 
V detailech o pobytu Európy v kolébce řecké kultury (pokud jde např. o místo nebo 

o počet synů) se ovšem prameny rozcházejí. Většinou se ale spolu shodují v tom, že se 
Zeus zbavil býčí podoby, ukázal se Európě ve své božském zjevu a zplodil s ní tři syny. 
Zeus vůbec rád po kosmu rozséval své božské genetické informace. A v tomto případě 
se právě zasadil o počátky řecké kultury, které zosobňují jeho tři synové – boholidé: 
předně Minos, slavný krétský král, vládnoucí úctyhodnému předstupni klasického 
Řecka; je s ním ale také spjat příběh o jeho nevděku za královskou hodnost, který 
prokázal Poseidónovi, a o trestu ve formě sexuálního obcování jeho ženy s býkem, z 
něhož vzešel slavný Minotaurus. Minovými bratry pak byli Rhadamanthys, vizionář, 
vládce Kykladských ostrovů, který si svou spravedlností získal postavení soudce v 
podsvětí (Diod. Sic. 79,1 n.), a Sarpedón, který se účastnil trojské války, v níž vedl 
vojsko Lykijčanů (Diod. Sic. 79,3). 

Na celém vyprávění je poutavým momentem narážka na semitský původ 
evropanství. Čím by také starověké Řecko bylo bez ovlivňování semitskými a vůbec 
barbarskými kulturami? Renesanci a Winckelmannovi vděčíme za dalekosáhlou 
fascinaci starověkým Řeckem, která ovšem od konce 19. stol. podporovaná filologií a 
archeologií poháněla prohlubování příkopu mezi indoevropskou a semitskou kulturní 
sférou, jak o tom svědčí dílo Josepha-Arthura Gobineaua, který prohlašoval: „Mezi 
evropskými národy není žádná pravá evropská civilizace, v níž nepřevládá árijská 
větev.“8 Studium starověké řecké kultury a myšlení je potřeba podporovat, protože 
klasická studia nemají na růžích ustláno, a zároveň filohelénismus a jeho analogie je 
nezbytné už dávno relativizovat. Mýtus o Európě k tomu může přispět jen drobným 
dílem jako vyprávění o kulturním pohybu a o pohybu idejí. 

Konkrétně vzato je možné, že Foiničané sami uctívali Európu jako bohyni Európu-
Astarté, jak o tom ve 2. stol. svědčí Lúkianos ze Samostaty (De Dea Syria, 4). Navíc tato 
identifikace koresponduje se jménem Európina manžela. Astarté je řecké znění jména 
západosemitské bohyně lásky Aštorety (ekvivalentu východosemitské Ištary), jíž se v 
Řecku rovnala Afrodité. Podle jednoho názoru se tato bohyně také skrývá za Európou 
v římské verzi vyprávění, kterou zahrnul Ovidius (– 43 až 17) do svých „Proměn“ 
(Metamorphoseon libri).9 Zde se ovšem ohlašuje jistá nesnáz, protože Európé bývá 

                                                 
7 Srv. M. Robertson, čl. Europe, I, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, II, Zürich – München: 
Artemis-Verlag 1984, str. 78–81. 
8 Cit. Podle C. C. Fluehr-Lobban, Race And Racism, str. 108. 
9 Srv. G. Dommermuth-Gudrich, Mythen: Die bekanntesten Mythen der griechischen Antike, 50 Klassiker. 
Hildesheim 2000, str. 110. 
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považována jednak za zemskou bohyni (a tak mj. za Gainu vnučku), jednak je 
asociována s mořskými mocnostmi, ale nyní vidíme, že byla zasazována i na noční 
nebe. 

K vlivným literárním dílům v tradici o Európě patří kromě Ovidiových „Proměn“ 
z počátku našeho věku také kompozice vytvořená z různých řeckých i orientálních 
zdrojů,10 z nichž načerpal řecký básník Moschos, žijící ve –2. stol.,11 tj. v poměrně 
pozdní době. Tento básník se ve své aitiologické básni Európé pokusil vyložit, jak 
Evropa (jako území ale nepochopená ještě v dnešním rozsahu) přišla ke svému jménu, 
a tak na způsob genealogie, jak bylo ve starověku zvykem,12 vystihnout její identitu. 
Báseň má formu epyllionu, „malého eposu“, která byla v době helénismu velmi 
oblíbená. A Moschos si sám dal záležet i na tom, aby vylíčil milostné dobrodružství, v 
němž Zeus vystupuje jako vášnivý svůdce, který podléhá kráse smrtelnice, a proto se 
snaží uniknout manželčině dozoru, ale také usiluje unesenou dívku lstí přimět, aby 
mu byla po vůli. Vnější pozorovatelka by si bývala mohla možná povzdechnout – které 
pak ženě se poštěstí milovat se s bohem?, nicméně Európé je na louce na výjimečného 
býka prostě milá (hladí ho a políbí ho), což si zřejmě Zeus vykládá po svém. Posléze 
na Krétě pak ztrácí kontrolu nad sebou a pouští se do milostného aktu, zatímco Európé 
mu prostě podléhá… (někteří badatelé mívali zato, že Európé sama jednala 
vyzývavě,13 ale to je pochybné). 

 
Ohlížení po jménu 
 
V zájmu výkladu je ale dobré podívat se rovněž do dřívějších časů. Z nich se 

vynořuje domněnka, že jméno Európé, je již předřeckého původu. Jsou doložena různá 
místní jména Európé a dokonce maskulinum Európos. V době kolem roku -600 bylo jako 
Európé označováno střední Řecko oproti Peloponésu,14 Strabó (–64 či –63 až 24) takto 
nazývá část Thrákie (Geographica 8.1.1). Jmenovala se tak i řada měst v Makedonii, 
jejichž počet a lokalizace jsou někdy předmětem dohadů. Z jednoho takového města 
pocházel také jeden z nejvýznamnějších vládců helénistické éry Seleukos I. Nikánor (–
312 až –280), který ovládl východní část říše Alexandra Velikého, do níž spadala Judea, 
a právě v oblasti Sýrie založil město, které pojmenoval podle svého rodiště Dura 
Európos. 

První literární zmínku Európy najdeme ovšem již v Homérově (–8./–7. stol.) Iliadě 
(ač bez uvedení jména) a vedle toho v Hésiodově Theogonii, v níž se foinická 
princezna objevuje jako dcera titánského páru Ókeana a Tethys (357), tj. jako vnučka 
Úrana a Gaie a jako jedna z Okeánidů. (Podle Androna z Halikarnassu [–4. stol.] je 
dcerou Ókeana a Parthenopé a její sestrou je Thraké, srv. Scholia k Aischylus, Peršané 
185 = Fabr. Bibl. gr. 1, 585. Har) V řecké božské genealogii má tak svým způsobem 
blízko k pradávnu a prapůvodnu. A je také dost dobře možné, že za Európou se skrývá 

                                                 
10 Srv. I. Musäus, Der Name Europas, str. 349. Starověké, ale i novověké (od 17. stol. na základě 
semitských jazyků) výklady etymologie zčásti asociovali Evropu se západem Slunce, srv. tamt., str. 
344 n. 
11 Srv. A. Kühr, Europa war nie in Europa, str. 103 n. A na str. 113: „Féničanka Evropa nikdy nebyla v 
Evropě, protože kontinent nebyl oproti pozdním názorům nazván podle ní.“ 
12 Srv. A. Kühr, Europa war nie in Europa, str. 103 n. 
13 Srv. M. Campbell, M., Europa, str. 7 nn.; B. R. Schmiel, Moschus' Europa, str. 266 nn. 
14 Srv. A. Kühr, Europa war nie in Europa, str. 106. 
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Matka Země (Terra Mater), uctívaná již v předřecké éře.15 Tuto domněnku podporuje i 
výše naznačená skutečnost, že kromě spojitosti s mořem má i rysy zemské a nebeské. 
Jako by se tak v ní dokonce zrcadlil náboženskodějinný přechod od prajediné Matky 
Země k rozmanitým ženským bohyním. 

V řecké náboženské tradici je známa jako dcera týrského krále Agenora (k tomu 
Hérodotos, Dějiny, 2.145.1) a sestra Phoenixe, v Iliadě je ale Phoenixovou dcerou 
(14.321). V –5. století se rozšířila představa, že zakladatel Théb Kadmos byl 
Agenorovým synem a Európiným bratrem.16 A antická vyprávění o Thébách se 
zmiňují o tom, že když byla Európa unesena býkem, Kadmos se vydal ji hledat, ale 
protože ji nemohl najít, vyžádal si v Delfách věštbu. Podle ní se měl vydat za krávou, 
která jej měla dovést k místu, na němž pak založil Théby.17 Dále pak zdejší obyvatele 
naučil foinickým kulturním znalostem, mimo jiné písmu. Čehož dokladem má být 
první písmeno abecedy: foinické alef i řecké alfa zdají se totiž připomínat hlavu býka. 
Býk byl také posvátným zvířetem Foiničanů (s čímž trochu souvisí i známá izraelská 
nelibost nad uctíváním „zlatého telete“), a pak tedy i Kréťanů. Jiný Európin bratr Kilix 
dal zase jméno Kilikii (Pseudo-Apollodoros, Bibliotheka 3.1.1; Hyginus, Fabulae 6 a 
178; Hérodotos VII.91), kde se usadil po svém neúspěšném hledání sestry, podobně 
jako Foinikie byla nazvána podle Foinixe. Európé tedy sehrává svou roli v antickém 
pojetí kulturních dějin. 

Jak to ale bylo s Európou na Krétě? Moschův epillion nese jisté psychologické rysy 
a Európu líčí zpočátku jako naivní a vášnivou dívku, která projevuje i jistou, nicméně 
nevinnou iniciativu, avšak na Krétě se z ní stává bázlivá žena pečující o rodinný krb a 
chovající ve své vykořeněnosti svůj smutek po domově.18 Jako by úlohou Evropy mělo 
být nenápadně spočívat jako podloží lidských existencí a působit na ně 
prostřednictvím kulturních činitelů, zosobněných jejími bratry, jakož i jejími syny, na 
něž ještě přijde řeč. 

 
Európa kulturotvorná 
 
Ovidius ve svém „Kalendáři“ (Fasti) popisuje vrchol příběhu takto: 
 
Když břehu byl Kretského dosáhnul, stál rohy pozbyv 
Juppiter, obrácen byl do nebešťana, tur. 
Býk přeložen do nebes, ty plná jsi nebešťana, dívko, 
a světa částka třetí dostala jméno tvoje. (V,615–618).19 
 
Moschovo podání příběhu končí podobně: Zeus utěšuje Európu, která vzdálena od 

domova neví, co se s ní děje, ale když dorazí na Krétu, stane se Diovou nevěstou a také 
matkou jeho dětí (153–165). 

Podle vyprávění z tzv. Apollodórovy knihovny (III. 1.2) (kol. –2./–1. stol.) se vdala 
za krétského krále Asteria, který byl bezdětek, resp. bez dědice (podle jedné tradice 

                                                 
15 Srv. P. H. Gommers, Europe, What's in a Name, str. 40. 
16 Srv. A. Kühr, Als Kadmos nach Boiotien kam, str. 93 
17 Srv. A. Kühr, Als Kadmos nach Boiotien kam, str. 83. 
18 Srv. R. Schmiel, Moschus’ Europa, str. 268 n. 
19 Cit. z Ovidius, Fasti, str. 159. 
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měl dceru Krété,  srv. Pseudo-Apollodoros, Bibliotheka 3.1.1), a tak adaptoval její tři 
syny. (Podle jednoho dnes již letitého názoru je legendární král postavou, vzniknuvší 
osamostatněním od Dia, který byl uctíván jako Zeus Asterios.)20 O nich se vypravuje, 
že milovali boha Miléta, Apollónova syna, který sídlil na Krétě. Milétos měl ovšem 
nejraději Sarpédona, a proto Minos vyhnal Miléta z Kréty, a Milétos přesídlil do Malé 
Asie, kde založil město, jež bylo po něm pojmenováno. Minos vyhnal ale také 
Sarpédona, aby se s ním nemusel dělit o dědictví – a Sarpédon přesídlil rovněž do 
Malé Asie, kde se stal vládcem království, jež později dostalo jméno Lykia. 

Mýtus o únosu Európy je jako každý jiný mýtus zapotřebí studovat v jeho 
variacích, a přitom je třeba se smířit s tím, že se mnohé látky ztratily. A také bychom 
měli nejznámější varianty, totiž Moschovo a Ovidiovo podání, vnímat jako 
transformace starších látek. Hérodotos ve srovnání s tím tradici racionalizuje, když 
dokládá docela jiné pojetí Európina únosu, za něž by měli být odpovědní Řekové, kteří 
se chtěli pomstít Foiničanům za únos Ió, princezny z Argu a rovněž Diovy milenky 
(I.1). Hérodotos se totiž snažil pomocí této verze příběhu vyložit příčinu Trojské války, 
spočívající v řetězci únosů žen, jenž nakonec vyvrcholil únosem Heleny. I v tomto 
případě se mýtus snaží prezentovat a vykládat kulturotvornou událost. 

Vraťme se ale ještě k základnímu příběhu o Európě. Tento příběh, jak jsme viděli, 
zahrnuje pohyb z Asie přes moře, jímž je překlenut vztah mezi kontinenty: Evropa je 
závislá na Asii, pochází z Asie, je odcizeným asijským dědictvím. Diovo přičinění pak 
rovněž spojilo pozemský svět s nebeským (jenž je zastoupen souhvězdím býka), ale 
také podpořilo přechod od matriarchátu k patriarchátu na Krétě v osobě krále Minoa 
(před ním vládl sice král Astérios, jehož jméno „Hvězdný“ naznačuje, že nějak patří k 
nové éře, ale sám byl, jak víme, bezdětný, takže novou éru vlastně zahajuje až Minos; 
upřesnit, jak se v příběhu překonání matriarchátu míní, ovšem nelze). Historička 
Anette Kuhn má zato, že v Ovidiově příběhu ještě působí matriarchát, mj. proto, že 
symbol býka patří do matriarchálního kontextu, v němž byla známa prastará, od 
neolitické revoluce se prosazující mytická „kosmická kráva“. Její rohy představovaly 
měsíc, z jejího mléka vznikly hvězdy, jakož i Mléčná dráha a z něho také každé ráno 
povstávalo slunce. Královna při posvátném sňatku s králem získávala podíl na její 
životodárné síle. Zatímco ale tento feministický výklad vidí v příběhu o Európě stopu 
stále živého matriarchátu (střízlivější se nám ale zdá uvažovat o konsekvencích a 
stopách matriarchátu a o pozvolnosti vývoje),21 měli bychom především v Diovi 
spatřovat postavu, která získala moc nad foinickou princeznou a učinila z ní zosobnění 
životního prostoru naproti Asii jako východní partii středomořského prostoru. 

 
Evropa jako postava dějin dilemat a konfliktů 
 
Co si počít s princezniným příběhem? Odpověď na tuto otázku by měla být 

vzhledem k rozsahu kulturních dějin Evropy nedohledně obsáhlejší, kdyby měla 
pokračovat ve způsobu právě provedené analýzy, a proto se nyní pokusme o náčrt, 
který by vyznačil, co myslet smrtí jedné kdysi živé ideje, a který by rovněž poskytl 
několik orientačních podnětů pro případnou další práci, jež přitom mají jisté historické 
proporce. Prekérní je na tom, že se takové úvahy dějí ve znamení smrti foinické 

                                                 
20 Srv. A. Schirmer, čl. Asterion, 1, sl. 656  n. 
21 Srv. A. Kuhn, Warum sitzt Europa auf dem Stier?, s. 53 n. 
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princezny, z níž se v postantické době stal prázdný skelet nesoucí určité konvenční 
významy, a také s tím je dávno konec. 

Stačí v dějinách Evropy číst, jak se příběh stával nepotřebným. Rozumět mu jako 
památce nad dávným sebepochopením antického člověka, nad nímž se zavřela voda? 
Vypravování ale neskončilo s koncem starověku a princezna si začala žít svůj druhý 
život, což znamená, že její příběh měl stále co říci, protože zajišťoval návaznost při 
transformaci obrazu Evropy, resp. Západu. Proto bude na místě alespoň načrtnout 
několik dějinných návazností, které pradávný příběh propojí s jeho dnes mrtvou 
literou, vhodnou hlavně pro příležitostné odborné analýzy. Možná však umožní ještě 
něco dalšího – zde mám na mysli tázání na to, na jakých troskách minulosti se sami 
nacházíme. Skutečnost, že teprve v moderní době se princezna Európa odebrala do 
krajiny stínů ve prospěch sytého politicko-ekonomického pojmu Evropy, ale iniciuje 
nepřihlížení k tomu, ač intelektuální možnosti k tázání jsou. Vždyť filosofie se hlásí k 
dějinám evropského myšlení, jež odvozuje od řeckého původu filosofie, v němž se 
překonání mytické mnohosti rozvinulo ve filosofickou myšlenku jednoty, jež se ale 
chtěla uplatnit, a proto se stala praktickou myšlenkou životních forem, a tedy 
myšlenkou politickou.22 

Mytické vyprávění a nejisté geografické asociace jména Európé / Európos poskytují 
nápadnou a výraznou, ne však pevnou bázi pro pochopení civilizačního celku. Od 
starověku Evropa patří do trojice pevnin spolu s Asií a Afrikou. Ve středověku bylo 
jméno i vyprávění známo, ale neměli bychom je přeceňovat. Současné geografické 
uplatnění jména se odvozuje od označení pro karolinskou říši.23 Výraz Europenses pro 
západní část křesťanstva se přitom objevil poprvé ve španělské latinsky psané kronice 
z roku 754, kterou napsal anonymní španělský křesťan, ve vztahu k bitvě s muslimy u 
Tours (732). Posloužilo tak sebevymezení vůči vnějším agresorům. Ale zřejmě nejen 
to. Podle jedné teorie mělo jméno Evropa posloužit sebevědomí Karolinské říše, jíž se 
nelíbilo označení Occidens. To bylo totiž obvyklé v Římě, kde asociovalo pradávnou 
představu Západu jako démonické a k zániku směřující sféry, kontrastující s 
prozářeným Orientem.24 Okcident a Orient byla už tradiční dvojčata a jejich 
rozlišování se ujalo i v rané křesťanské literatuře, v níž je předně výrazem pro jednotu, 
ale která v průběhu raného středověku dokládá odcizování mezi křesťanským 
západem a východem.25 V křesťanské éře byla ale doplňována rozlišováním Evropy, 
Asie a Afriky, přičemž od 6. století se jméno vztahovala ke galskému prostoru,26 a tak 
signalizuje novou situaci. Tam, kde pro pohanské Římany žili barbaři, se nyní 
nacházely křesťanské národy, které spadaly pod Evropu, připomínající foinickou 
princeznu jen jako hrdinku poučného příběhu.27 V mimořímských pramenech se 
Evropa objevuje jako označení pevniny.28  

Karolinská říše byla přeci jen novým a velkolepým, ale přeci jen krátkodobým 
pokusem o kongruenci říše a náboženské obce. Její identifikace s Evropou v období po 

                                                 
22 Srv. J. Simon, Europa als Philosophische Idee, s.  16-26 
23 Srv. J. Fischer, Oriens - Occidens – Europa, s. 39-50. 
24 Srv. J. Fischer, Oriens - Occidens - Europa, s. 67. 
25 Srv. J. Fischer, Oriens - Occidens - Europa, s. 35. 
26 Srv. J. Fischer, Oriens - Occidens - Europa, s. 14. 
27 Srv. J. Fischer, Oriens - Occidens – Europa, s. 39–50. 
28 Srv. J. Fischer, Oriens - Occidens – Europa, s. 51. 
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Karlovi Velikém slábla spolu s tím, jak se její jednota diferencovala v různá 
království.29 

O druhořadosti jména Evropa ve středověku svědčí skutečnost, že se v 
pokarolinských časech dějiny Západu stávají dějinami ideje velkého nadnárodního 
celku jinak pojmenovávaného.30 V jeho stínu se pak pojem Evropy během vrcholného 
středověku ztrácel.31 Byl tu Corpus christianum, v němž se spojovaly regio a religio, a 
dále Sacrum imperium romanum, „Svatá říše římská“, která podle teorie translatio imperii 
pokračovala v dějinách starověkého Říma. Obě veličiny se v určitých perspektivách 
překrývaly, ovšem v 17. století došlo v důsledku vývoje, který podnítila německá 
reformace, k diferenciaci na Corpus Catholicorum a Corpus Evangelicorum.32  

V novověku nicméně ochablo to, co evropské sebepochopení určovalo po celý 
středověk – orientace na Jeruzalém, který byl chápán jako střed světa, který byl 
excentrickým centrem Evropy, v němž byla lokalizovaná spása, kolem něhož se 
diferencovalo lidstvo a který byl pro Evropu duchovním východiskem. Jako bychom 
sami stále žili ze zmatené vzpomínky na ono ukotvení, jež navíc nebylo ničím 
relevantně nahrazeno, a mocenské pokusy o moderní konstrukce ve 20. století měly 
tragické následky. Sebepochopení celku je vůbec krajně citlivou záležitostí, jejíž 
citlivost ale zůstává v celkovém pohledu snadno nepovšimnuta podobajíc se jehličce 
v kupě sena. 

Ale co české země a Evropa? Dějiny impéria jsou především rozostřeny novověkou 
expanzí a budováním koloniálních impérií, při němž stály české země v koutě, dále 
pak prusko-rakouským dualismem v 18. století a také tím, že se Češi rozcházeli s 
Rakousko-Uherskem, v něž se transformovalo Rakouské císařství, jež samo vzniklo 
roku 1804 v návaznosti na roku 1806 zaniknuvší Sacrum imperium romanum. Nechci 
podceňovat spletitost celého vývoje, který se třeba v 19. století vyznačoval 
perspektivou mocenských ambicí velkoněmeckých a velkoruských. Po něm jsme se ve 
20. století dostali do plandání mezi velmocemi, z něhož se ne a ne vyléčit. Tím spíše se 
obávám, že naznačenou silnou linii evropských dějin hrubě podceňujeme, a to 
navzdory tomu, že s ní bylo tak těsně spjato české království, jež zaniklo teprve před 
stoletím. Jako by historická realita měla stejně chabou váhu jako mytická idea. Ne však 
v každém ohledu: Evropská unie působí jako variace na dějiny impéria. Počínaje 
renesancí sice mýtus o Európě sloužil k legitimizaci nároků evropských vládců, což 
zapadá do dobových kulturních zálib. Ale těžko dnes může tento mýtus legitimizovat 
Evropskou unii, těžko si jej budou stále znovu převyprávět Evropané u svých ohňů 
(dnes při grilování), těžko může zakládat evropskou identitu. V Európině snu na 
začátku příběhu se objevily dva kontinenty jako opravdu rozsáhlé veličiny – ale to je 
obraz dávno vybledlý a na hýření barvami máme dnes jiné prostředky. 

Ale ani onomu podceňování se nepodivuji, protože 20. století bylo vlastně stoletím 
umírání tradiční Evropy. K němu pak vedle cesta moderního pojetí Evropy, která 
podle některých názorů začíná pod tlakem osmanské říše v 15. stol.33 To vše je řečeno 
s jistou rezervou a bez teskné nostalgie, protože rozchod s tradicí dostal formu válek. 

                                                 
29 Srv. J. Fischer, Oriens - Occidens – Europa, s. 93. 
30 Srv. E. Erdmann, Europa, s. 1059. 
31 Srv. J. Fischer, Oriens - Occidens – Europa, s. 115. 
32 Srv. K. Schlaich, Maioritas-protestatio-itio in partes-corpus Evangelicorum, str. 112–127. 
33 Srv. R. Hiestand, „Europa“ im Mittelalter - vom geographischen Begriff zur politischen Idee, s. 44-47. 
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Po zkušenosti s první světovou válkou vnímali někteří židovští myslitelé, sotva stačili 
oslavit emancipaci Židů, svůj čas jako čas hlubokého kritického přelomu. Proto také 
jmenovitě Gershom Sholem psal roku 1917 ve svém deníku, že nastala smrt Evropy a 
její pohřeb.34  

To však netušil, že poměrně zanedlouho bude ještě hůř. Jenže Evropa není 
organismus, který by podléhal údělu přírodních živáčků, a tak smrt Evropy zdá se být 
jen nezávaznou a nezávažnou metaforou, která zdánlivou dramatičností zakrývá a 
banalizuje cosi hlubšího. Ale protože foinickou princeznu chápeme jako ideu, po níž 
politickoekonomická Evropa převzala jméno a souvislost kulturního prostředí, nechce 
se mi Sholema obviňovat z banálnosti, protože tento učenec spíše zahlédl, jak 
probleskla smrt, jež je lidem vůbec vlastní, pokud vůbec žijí, jež je přítomná v jejich 
smrtelnosti a v určitých okamžicích se dokáže bolestně ozvat, a to ne jen skrze 
jednotlivce. V tomto případě se též prolíná se smrtí jedné ideje. Už údělem foinické 
princezny probleskovalo neštěstí a bolest. A vedle mocenských nároků s Evropou 
spojovaných se objevují i bolestné reakce na tyto nároky. Vyjádřil je Peter Paul Rubens 
alegorickým obrazem „Důsledky války“ (1637/1638), na němž se z otevřených vrat 
Janusova chrámu Mars žene do boje se zkrvaveným mečem, furie Alecto ho žene vpřed, 
zatímco Venuše se ho marně snaží pokusem o milostné objetí zadržet a Europa jen 
naléhavě rozpřahuje ruce k nebi, poté co ji Mars prostě minul. 

 
Závěrem 
 
Je snad obsahem dějin Evropy samé štěstí a radost? Evropa se překrývá přeci s 

Okcidentem, s kontinentem zapadání slunce, které vychází od Orientu. Středověk 
dokázal spojovat pozorování s duchovním smyslem, a proto se radoval slovy Ex oriente 
lux! V těchto dimenzích definovaná Evropa je dávno po smrti a život poté se dokázal 
se smrtí děsivě sblížit. Proto? A co dnes? Patrně by stačilo si vzpomenout na slova z 
počátku písně pocházející někdy z poloviny 9. století: Media vita in morte sumus. Život 
sice nelze myslet bez průchodu smrtí a bez proplétání smrtí, ale jak něco takového 
myslet uprostřed civilizačního monstra, v němž se nacházíme? Proč by se vůbec mělo 
nyní rozumět životu foinické princezny? Vezměme si, že mýtus líčí kosmicitu 
přirozenosti – a nám se zdá naivní svou mírou necivilizovanosti. Ovšem interpretace, 
která spíš usvědčuje z naivity ono usvědčování z naivity, si žádá námahu. Proč ji vůbec 
vynakládat? Mezi vlastní dobou života ideje a námi je pak značné dějinné rozmezí, do 
něhož spadá čas, kdy Evropa měla své excentrické centrum, a pak čas, kdy usilovala 
sama být centrem světa. Dějiny před koncem tradiční Evropy lze shrnout jako dvojí 
dějinné přetvoření mýtu, v němž si foinická princezna žila svůj dodatečný život, život 
dlouhodobě umírající. 

 

Shrnutí 

Tento článek se pokouší na základě pramenů analyzovat mytický příběh o foinické 
princezně a vystihnout jeho smysl. Podle našeho názoru Európa zosobňuje kulturní 
počátky severní části východního Středomoří s centrem v Řecku a s východiskem v 

                                                 
34 Srv. S. Mosès, Der Engel der Geschichte, str. 18 n. 
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Krétě. Jméno Európy je sice etymologicky sporné, ale prameny naznačují, že je v ní 
obsažena vzpomínka na pradávnou úctu k Terra Mater. Dále pak zosobňuje 
vzpomínku na kulturní závislost Evropy na Asii. Tradice o Evropě zůstala v omezené 
podobě živá i v křesťanské éře, během níž největšího významu dosáhla za Karla 
Velikého, aniž by se stala pro evropský Západ trvale konstitutivní. To však byl její 
druhý život, který v moderní době dohasínal, takže k dnešnímu sebepochopení 
Evropy, odcizené své tradici, nemůže příliš posloužit. 

 

Summary 

„The death of the Phoenician princess and the story of the name“.This article attempts to 

analyze the mythical story of the Phoenician princess on the basis of the ancient 
sources and it will also to capture its meaning. In our view, Europe represents the 
cultural beginnings of the northern part of the eastern Mediterranean with its center 
in Greece and with its starting point in Crete. The name of Europe is etymologically 
controversial, but the sources suggest that it contains the remembrance of the ancient 
respect of Terra Mater. It also symbolizes the remembrance of Europe's cultural 
dependence on Asia. The tradition of Europe remained in a limited form alive even in 
the Christian era, during which it was of great importance in the time of Charles the 
Great without becoming permanently constitutive for the West. However, this was her 
second life, which in the modern times was overwhelming, so it can not serve to 
today's self-understanding of Europe, alienated from its tradition. 

 
 

Prameny: 
 
Apollodorus. Apollodorus, The Library, with an English Translation by Sir James 

George Frazer, F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes. Cambridge / Massachussetts – London 

1921. 

The Greek Bucolic Poets, s překladem J. M. Edmondse, London – New York 1919. 

Diodorus Siculus, Delphi Complete Works of Diodorus Siculus (Illustrated), Delphi 

Ancient Classics Book, 32, Hastings 2011. 

Erdmann, E., Europa, in: M. Landefster (ed.), Der Neue Pauly: Enzyklopädie der Antike, 

13: Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, Stuttgart – Weimar 1999. 

Jacoby, F., Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin – Leiden 1923-1999, online 

jako Digital Fragmenta Historicorum Graecorum, URL http://www.dfhg-

project.org/ [cit. 12.05.2018]. 

Levick, B. M. – Timothy J. – C. Cornell, Julius Hyginus, in: J. Timothy – J. Cornell 

(eds.), The Fragments of the Roman Historians, 2: Texts and Translations. Oxford 2013. 

Merkelbach, R. – West, M. L. (eds.), Fragmenta Hesiodea, London 1967. 

Héródotos, Dějiny, přel. J. Šonka, Praha 20043. 



- 20 - 
 

Homér, Ilias, přel. V. Šrámek, Praha 2010. 

Ovidius, Fasti, přel. A. Škoda, Praha: Alois Wiesner 1901. 

Seeck, A. G. (ed.), Euripides. Sämtliche Tragödien und Fragmente. Griechisch-deutsch, 6: 

Fragmente. Der Kyklop. Rhesos, přel. G. A. Seeck -  J. J. Chr. Donner – W. Binder, 

München 1981. 

Stern, J., Palaephatus: On Unbelievable Tales, Wauconda / Illinois 1996. 

Werner, O. (ed.), Simonides, Bakchylides – Gedichte: Griechisch und deutsch, Berlín 2014. 

 
Literatura: 

 
Campbell, M., Europa, Hildesheim 1991. 

Dommermuth-Gudrich, G., Mythen: Die bekanntesten Mythen der griechischen Antike, 50 

Klassiker. Hildesheim 2000. 

Fischer, J., Oriens - Occidens - Europa: Begriff und Gedanke „Europa“ in der späten Antike 

und im frühen Mittelalter, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 

Mainz, 15, Wiesbaden: Franz Steiner 1957. 

Fluehr-Lobban, C. C., Race And Racism, Lanham / Maryland 20182. 

Gommers, P. H., Europe, What's in a Name, Leuven 2001. 

Hiestand, R., „Europa“ im Mittelalter - vom geographischen Begriff zur politischen Idee, in: 

H. Hecker (ed.), Europa - Begriff und Idee: Historische Streiflichter, Kultur und Erkenntnis. 

Schriften der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 8, 

Bonn 1991, str. 33-47. 

Kemmerer, K., Animals and World Religions, Oxford 2012. 

Kühr, A., Europa war nie in Europa: Mythos und Geographe in vorhellenistischer Zeit, 

Musäus, I., Der Name Europas, in: A.-B. Renger - R. A. Ißler, Europa - Stier und 

Sternenkranz: Von der Union mit Zeus zum Staatenverbund, Gründungsmythen Europas 

in Literatur, Musik und Kunst, Göttingen 2009, s. 341-352. 

Kühr, A., Als Kadmos nach Boiotien kam: Kühr, A. Als Kadmos nach Boiotien kam: Polis 

und Ethnos im Spiegel thebanischer Gründungmythen, Stuttgart 2006. 

Kühr, A. Artikel Warum sitzt Europa auf dem Stier?: Matriarchale Grundlagen von Europa, 

in: Frauen verändern EUROPA verändert Frauen, Düsseldorf 2008, s. 49-58. 

Leviton, R., Stars on the Earth: Domes and Stargates, and How to Interact with Them, New 

York – Lincoln – Shangai 2006. 

Mosès, S., Der Engel der Geschichte: Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Gershom 

Scholem, Frankfurt a. M. 1994. 



- 21 - 
 

Musäus, I., Der Name Europas, in: A.-B. Renger - R. A. Ißler, Europa - Stier und 

Sternenkranz: Von der Union mit Zeus zum Staatenverbund, Gründungsmythen Europas 

in Literatur, Musik und Kunst, Göttingen 2009, s. 341-352. 

Robertson, M., čl. Europe, I, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, II, Zürich 

– München: Artemis-Verlag 1984, str. 78–81. 

Schirmer, A., čl. Asterion, 1, in: W. H. Roscher (ed.), Ausführliches Lexikon der 

griechischen und römischen Mythologie, I., Leipzig 1884-1890, sl. 656 n. 

Schlaich, K., Maioritas-protestatio-itio in partes-corpus Evangelicorum: Das Verfahren im 

Reichstag des Hl. Römischen Reichs Deutscher Nation nach der Reformation, in: týž, 

Gesammelte Aufsätze: Kirche und Staat von der Reformation bis zum Grundgesetz, Jus 

Ecclesiasticum, 57, Tübingen: Mohr 1997. 

Schmiel, B. R., Moschus' Europa, Classical Philology, no 4, 76 (1981) str. 261–272. 

Simon, J., Europa als philosophische Idee, in: W. Stegmeier, Europa-Philosophie, Berlin – 

New York 



- 22 - 
 

Pojem euroskepticismu jako příklad uplatnění konceptuální 
moci 

 

Hynek Tippelt 
Politology and Philosophy Department, Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University 
in Ústí nad Labem, Czech Republic. Correspondence: Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., Filozofická 
fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96, Ústí nad Labem.  
E-mail: tippelt@centrum.cz 
 
 
 
 

Úvod 
 
V posledních letech se až inflačně rozšířila terminologie informační války a 

společnost si vesměs osvojila náhled, že mocenské boje včetně mezinárodních se 
nevedou jen řinčivými a invazivními nástroji, anebo tichými jedy jaderných a 
chemických zbrani, ale i informacemi, desinformacemi, mlžením a mlčením. Abychom 
však roli informační války adekvátně porozuměli, je třeba pochopit, že existují ještě 
jemnější – a zároveň potenciálně záludnější formy boje. V následujícím textu 
představím tzv. dostatečně obecnou teorii řízení, která rozlišuje několik úrovní, na 
nichž boj o moc permanentně probíhá. V této teorii je úroveň řízení, na níž probíhá 
informační válka, na třetím místě, zatímco první pozici zaujímá pole, kde se prvořadě 
uplatňuje tzv. konceptuální moc a kde se nebojuje o kusá fakta ani historické výklady, 
ale o světonázorové, náboženské nebo paradigmatické předpoklady. 

Výrazem paradigmatický odkazuji k tzv. diskuzi o změně paradigmatu. Počínaje 
sedmdesátými lety se formuje proud, který s využitím koncepce Thomase Samuela 
Kuhna předložené v knize Struktura vědeckých revolucí1 formuluje diagnózu stávajícího 
„vnímání skutečnosti“ jako založeného na nefunkčním a překonaném „dualistickém 
paradigmatu“, klade požadavek „změny vnímání“ a předestírá alternativu 
„holistického paradigmatu“.2 Dostatečně všeobecná teorie řízení (dále DVTŘ), která 
co do vzniku onu diskuzi následuje, stejně jako koncepce změny paradigmatu 
předpokládá, že alternativou dvou typů vnímání postihuje klíčové dilema, jež 
rozhodne jak o produktivitě našeho úsilí o pochopení světa a orientaci v něm, tak o 
našem morálním statusu. Konceptuální boj, který západní teoretici změny 
paradigmatu formulovali především v ekologicko-etickém nebo kosmologickém 
kontextu, charakterizuje dostatečně obecná teorie řízení v jeho náboženských, 
politických a mravních aspektech.    

S (doslovným) termínem anebo (implicitním) pojmem konceptuální moci, kterým 
se zachycuje politicko-mocenský význam nikoli jednotlivých znalostí a informací, ale 

                                                 
1 Kuhn, T. S., Struktura vědeckých revolucí, Praha: Oikoymenh 1997. 
2 Srv. Capra, F., Bod obratu. Věda, společnost a nová kultura, Praha: DharmaGaia 2002; Capra, F., Tao 
fyziky. Paralely mezi moderní fyzikou a východní mystikou, Praha: DharmaGaia 2003; Capra, F., Tkáň života 
– Nová syntéza mysli a hmoty, Praha: DharmaGaia 2004.) 
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paradigmatických, filosofických nebo ideologických základů celkové stavby 
veškerého vědění, potažmo přístupu ke světu, se lze dnes setkat například u 
australského profesora civilního inženýrství Davida Carmichaela3 nebo amerického 
didaktika Rukhsara Sharifa,4 stejnému významu se blíží také výraz kosoryoku no ronri 
japonského filosofa Miki Kiyoshiho, překládaný nejednoznačně jako „logika 
imaginace“, „principy moci idejí“ nebo „základy síly organizace“.5 V českém prostoru 
například političtí filosofové Milan Valach,6 Jiří Polák7 nebo Miroslav Sapík8 
upozorňují na to, jak významnou roli hrají v kontextu politických úvah výchozí 
gnoseologické předpoklady, jimiž je předurčeno například to, zda se bude z hlediska 
politického systému jevit jako výhodná nebo smysluplná např. přímá demokracie, 
anebo určitá míra hierarchizace. 

V druhé polovině dvacátého století budil velkou pozornost francouzský filosof a 
historik Michel Foucault, který se tímtéž fenoménem zabýval pod titulem diskursivní 
moc nebo režim pravdy: „Každá společnost disponuje režimem pravdy, svou 
všeobecnou politikou pravdy, tedy typem diskursu, který je přijímaný jako pravdivý; 
mechanismus a instance, jež umožňují rozlišit pravdivé a nepravdivé výroky, 
prostředky na potvrzování každého z nich; uznávané techniky a procedury pro 
získání pravdy; status těch, kteří jsou oprávněni říci, co je a co není pravdivé,” tvrdil 
Foucault.9 V knize Dohlížet a trestat10 pak Foucault užívá ke zdůraznění 
neoddělitelnosti gnoseologické a politické roviny skutečnosti výraz moc/vědění 
(Power/Knowledge). Dle Foucaulta je tedy více než přiléhavé hovořit o 
gnoseologických záležitostech v termínech moci a boje o moc. V práci Archeologie 
vědění užívá v tomto smyslu zvláště „militaristický výraz“ diskursivní formace.11 
Z mnohých historických předobrazů všech moderních úvah o konceptuální moci 
v našem civilizačním prostoru nelze na prvním místě nezmínit biblické přísloví: 
„Moudrý muž je mocný, a kdo má poznání, upevňuje svou sílu.“12 Koncept upomíná 
také na Platona, který se domníval, že součástí dispozice k vládnutí je schopnost 
nahlížet ideje.13 Zvláště s ohledem na jeho politický význam není možno opomenout 
ani Francise Bacona, autora jednoho z vůdčích hesel evropské moderny „vědění je 
moc“.14 

                                                 
3 Carmichael, D., The conceptual power of control systems theory in engineering practice, in: Civil 
Engineering and Environmental Systems, 2013, 30 (3-4), s. 231-242. 
4 Sharif, R., Opposing forms of Power Through a University Student Labor Union´s Advocacy for Its Student 
Members, in: Yoon, B. A Sharif, R. (Eds.). Critical Literacy Practice. Applications of Critical Theory in 
Diverse Settings, Singapore: Springer Singapore 2015, s. 165-178. 
5 Kiyoshi, M., Kosoryoku no ronri, Tokio 1946.  
6 Srv. Valach, M., Ontologické předpoklady totalitních etických koncepcí: současný význam, in: Konec 
ontologie? Brno: FF MU v Brně 1993, s. 91-95. 
7 Srv. Polák, J., Texty o přímé demokracii, Krásná Lípa: Marek Belza 2013. 
8 Srv. Sapík, M., Politická filosofie v kontextu gnoseologie, in: Sociosphera, 2014, online, URL: 
http://sociosphera.com/publication/conference/2014/288/politick_filosofie_v_kontextu_gnoseologi
e/ 
9 Foucault, M., Je třeba bránit společnost, Praha: Filosofia 2006, s. 36. 
10 Foucault, M., Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, Praha: Dauphin 2000. 
11 Foucault, M., Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové 2002, s. 272. 
12 Přísloví 24:5, In: Bible 1993. 
13 Srv. Platón, Ústava, Praha: Svoboda 1993. 
14 Tato fráze (scientia potestas est) bývá spojována s filosofem a politikem Francisem Baconem. U 
Bacona se nachází v jeho raných Meditationes Sacrae (1597), vztahuje se nicméně k vlastnostem Boha. 
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Precizní výklad obsahu, zaměření a významu konceptuální moci a jejího postavení 
v poměru k ostatním typům mocenského zápasu předkládají práce ruského 
autorského kolektivu, který publikuje pod jménem Vnitřní prediktor SSSR.15 Poněkud 
tajemný nebo spíše provokativní název s aluzí na ne všude populární někdejší 
politický útvar Svaz sovětských socialistických republik by bylo možno v souladu se 
záměrem kolektivu objasnit ve smyslu „držitelé vědění, jehož mocenský záměr a 
dosah se omezuje na soubornou, sociálně spravedlivou Rus“. V posledních letech 
dochází rozsáhlé dílo tohoto autorského kolektivu v zemích bývalého Československa 
značné obliby, ačkoli se až na výjimky šíří pouze prostřednictvím blogosféry a 
sociálních sítí. Ponechám stranou, že by tento fakt bylo možno interpretovat ve smyslu 
potvrzení zvěsti ze zpráv BIS o míře ruského působení v našem informačním 
prostoru.16 Pomineme-li intelektuální přesvědčivost a vezmeme-li v potaz, jak málo 
líbivě je toto dílo předkládáno (mám na mysli mimo jiné technický jazyk publikací 
Prediktoru nebo nadstandardně dlouhý a dramaturgicky monotónní pořad Otázky a 
odpovědi,17 který je hlavním nástrojem popularizace práce Prediktoru v České a 
Slovenské republice) a jak bez výjimky je ignorováno středně-proudnými, tedy 
korporátními nebo veřejnoprávními, médii, nabízí se chápat takovou oblibu 
především jako výraz hloubky konceptuální, filosofické a duchovní, nouze. Váhavá, 
ale probouzející se lačnost, s jakou se zdejší společnost vrhá na to, co našim temnotám 
nabízí záchranné světlo, je pro naši dobu a náš – severoatlantický či středozemní – 
prostor charakteristická. Referovaná teorie bude ozřejměna na příkladu dvou 
konceptualizací postojů k problematice evropské integrace. Na pojmu 
euroskepticismu bude ilustrován dosah možného pole konceptuální moci. Na 
příkladu jeho obvyklé dualistické konceptualizace bude ilustrováno, jakým způsobem 
se může konceptuální moc uplatňovat, a vůči této převládající dualistické 

                                                 
V Baconově díle nacházíme nicméně mnohé parafráze tohoto výchozího „postřehu“, použitého již 
v antropologickém smyslu, např.: „Lidské vědění a moc splývají v jedno, neboť neznalost příčiny 
zabraňuje (vytvoření, zmocnění se – H. T.) účinku.“ (Bacon, F. 1974. Nové organon. Praha: Svoboda, s. 
79). Varianta „scientia potentia est“ se objevuje poprvé v roce 1668 v díle Baconova někdejšího 
sekretáře Thomase Hobbbese Leviathan (Hobbes, T., Leviathan, sive de materia, forma, et potestate civitatis 
ecclesiasticae et civilis, in: T. Hobbes a W. Molesworth, Opera philosophica quae latine scripsit omnia, in 
unum corpus nunc primum collecta studio et labore Gulielmi Molesworth, vol. 3, London: J. Bohn 1841, s. 
69). Nejstarší doložené užití spojení „vědění je moc“ nacházíme u Imáma Aliho Bin Abi žijícího v 7. 
stol. po K.: „Vědění je moc a může zprostředkovat poslušnost. Člověk poznání si může během života 
lidi podmanit a vést je a po smrti je oceňován a oplakáván. Pamatuj, že vědění vládne a bohatství je 
ovládaným.“ (přeložil H. T. podle: Abi Talib, A. ibn., Nahjul Balagha (Peak of Eloquence). Sermons, 
Letters, and Sayings of Ameer al-Mu'mineen, the Commander of the Faithful, Saying 146, in: Dawoodi Bohras, 
2017, online, URL: http://www.dawoodi-bohras.com/pdfs/Nahjul-Balagah-English.pdf). (Poznámka 
převzata z Tippelt, H., Otevřená pevnost. K filosofickým aspektům přímé demokracie, in: Central European 
Journal of Politics, 2017, 3 (1), s. 50–71.) 
15 Pro naše téma je zásadní práce Vnútorný prediktor ZSSR, Dostatočne všeobecná teória riadenia, Sankt 
Peterburg 2011. Další materiály tohoto autorského kolektivu jsou v českém a slovenském jazyce 
dostupné na http://leva-net.webnode.cz/clanky-katalog/materialy-vp-sssr/. 
16 Nepřesvědčivé hypotéze o tom, že české „filosofické vědomí“, světonázor české společnosti, je ve 
významné míře formován ruskými tajnými službami, pojednávám v textu Jedenácté přikázání, černá 
filosofie a pravda mezi řádky, online, in: mezi břehy, URL: 
https://tippelt.wordpress.com/2016/10/09/jedenacte-prikazani-cerna-filosofie-a-pravda-mezi-
radky/   
17 Jedná se o debatní pořad, v němž populární ruský analytik mezinárodních vztahů odpovídá na 
dotazy diváků. S českými titulky online, URL:  http://leva-net.webnode.cz/videa2/v-pjakin/  

http://www.dawoodi-bohras.com/pdfs/Nahjul-Balagah-English.pdf
http://leva-net.webnode.cz/clanky-katalog/materialy-vp-sssr/
http://leva-net.webnode.cz/videa2/v-pjakin/
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konceptualizaci bude navržena trojičná alternativa, která se ukáže v několika ohledech 
výhodnější.  
 

Konceptuální moc 
 

Pro rychlý vstup do tématu uvádím níže přehled šesti úrovní (tzv. priorit, tj. 
zobecněných prostředkú řízení), na nichž je možno bojovat, jak ho předkládá kolektiv 
autorů DVTŘ.18 

 
1. priorita, konceptuální - světonázorová, meta-ideologická ("cesty uplatnění" jsou 

zde "nejbazálnější" - jádro spočívá ve výchově a vzdělávání) 
2. priorita, chronologická (historické rámce a filosofie dějin) 
3. priorita, faktologická - informační („věrouky religiózních kultů, světské 

ideologie, technologie a faktologie všech odvětví vědy“, zde hraje roli propaganda, 
desinformace) 

4. priorita, ekonomická (dluhová ekonomika, institut úročeného úvěru, systém 
centrálních bank, krypto-měny) 

5. priorita, prostředky nepřímé likvidace - biologická (alkoholismus, tabakismus, 
chyby stravování, nesprávné diagnózy, nesprávné lékařské postupy, psychologická 
válka, degradace intelektu, rozklad rodiny)  

6. priorita, prostředky přímé likvidace 
 
Konceptuální moc se v této hierarchizaci uplatňuje na nejvyšší úrovni řízení, 

protože všechny ostatní – chronologická úroveň zbraní historického poznání, 
faktologická úroveň informační války, úroveň ekonomické války různých sankcí atd., 
biologická úroveň zbraní genocidy, i „konvenčně vojenská“ úroveň ničivých zbraní – 
jsou jí metodologicky podřazeny: Tvůrci světových názorů a konceptuálních rámců 
určují chápání historického vývoje; v jeho kontextu získávají význam fakta; ta 
zakládají ekonomické vztahy, v jejichž mezích se rozvíjí biologický potenciál 
obyvatelstva; a ten podmiňuje schopnost jeho bojového nasazení. Nástroje nejvyšší 
úrovně řízení jsou nejradikálnější a nejpomalejší, zbraně nejnižší úrovně působí 
bezprostředně, ale šíře, hloubka a trvání jejich efektu je nejmenší. 

Moc (vládnutí) chápe ruský kolektiv jako „v praxi realizovanou schopnost subjektu 
k sociálnímu řízení, jehož výsledkem je dosaženo realizace subjektem vytyčených 
cílů.“19 Konceptuální moc definuje DVTŘ jako „nejvyšší všeobjímající úroveň 
sociálního řízení, založené na jediném chápání obecného chodu civilizačního rozvoje 
v rámcích zadaných (reálnými – pozn. autora) mravními hodnotami. Jsou na ní 
orientovány zákonodárná, výkonná a soudní moc. Termín "konceptuální moc" v sobě 
(podle DVTŘ – vložil autor) obsahuje dva smysly: zaprvé, je to osobní moc lidí, kteří 
jsou schopni vypracovat koncepci organizace života společnosti a realizovat ji v 
reálném procesu samořízení společnosti; za druhé, je to moc koncepce nad společností, 

                                                 
18 Vnútorný prediktor ZSSR, Voda mrtva. Оd “sociológie” k reči života (k sTrojeniu spoloCnosti), Kitež: 
Mocný hrad Ruska 2004, s. 76-7. 
19 V.A.Jefimov, Ruský projekt globální transformace, online: Leva-Net, URL: http://leva-
net.webnode.cz/products/globalni-transformace-rusky-projekt/ 

http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-transformace-rusky-projekt/
http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-transformace-rusky-projekt/
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nepodmíněná osobnostmi konkrétních lidí.“20  Dvojznačnost vymezení vyplývá z 
holistické perspektivy, kterou je teorie ruského kolektivu vedena: samořízená 
společnost vládne sama sobě prostřednictvím koncepce života, která je vytvářena a 
realizována konkrétními lidmi. Konceptuální mocí se přitom nerozumí moc vědění 
jako takového, ale řízení té roviny nebo oblasti vědění, která je ostatnímu vědění 
hierarchicky nadřazena. 

Výraz „konceptuální moc“ není pochopen, pokud je mu rozuměno ve smyslu moci 
informací, ani když se zaměňuje s mocí nebo efektem psychologických operací. 
Informační válka je konceptuální válce hierarchicky podřazena, protože určitým 
informacím rozumíme na základě určité koncepce a jen celé a velice rozsáhlé nové 
informační pole nás může přesvědčit o tom, že bychom svou koncepci měli změnit. 
Dostatečně obecná teorie řízení je v tomto bodě ve shodě s výše zmíněnou teorií 
Thomase Kuhna, která mluví o tom, že je třeba velkého počtu pozorovaných anomálií, 
tedy paradoxních - do systému přijaté koncepce nezapadajících, nicméně evidentních 
faktů - dříve než dojde k vážnému zpochybnění přijatého paradigmatu, aby bylo 
možné jeho nahrazení novým. 

Uplatnění konceptuální moci se nepřekrývá ani s tím, co bývá nazýváno 
psychologickými operacemi nebo psychologickou válkou. Různé formy 
psychologické manipulace pro prosazení mocenských cílů známe již od starověku, 
přestože termíny vznikly až v první polovině minulého století. Centrum 
psychologických operací má i Česká armáda,21 a to svůj předmět definuje jako 
„plánované a cílevědomé psychologické působení na cílové skupiny, prováděné v 
době míru, za stavu vnějšího ohrožení státu a v době války, zaměřené na cílové 
skupiny k ovlivnění jejich postojů a chování, pro dosažení politických a vojenských 
cílů stanovených představiteli státu a Armády České Republiky“.22 Takové působení 
je představitelné na mnoha úrovních a nepochybně probíhá v podstatě nepřetržitě 
například na úrovni ekonomické, pokud je například manipulována poptávka po 
určitém produktu za účelem určitého politického cíle. Konceptuální moc je ale 
nástrojem a předmětem jen těch nejvyšších forem psychologické manipulace, které se 
zaměřují na zmíněné světonázorové, náboženské nebo paradigmatické předpoklady. 
Bylo by ji možno nazvat také mocí duchovna nebo snad magií slov. 

Konceptuální moc tedy spočívá v utváření základu myšlení svého nebo ostatních. 
Jako moc tvoření slovem, alchymie slov, „musí“ být „chráněna“. DVTŘ uvádí: 
„Konceptualna moc sa realizuje v davo-´elitarnych´ socialnych systemoch na zaklade 
zasväteni, z vačšej časti klanovo-uzamknuto. Na rozpracovanie a použitie 
zodpovedajuceho terminologickeho aparatu je v kolektivnom podvedomi vyššich 
„elitarnych“ skupin uvaleny zakaz.“23 Nastíněná teorie o šesti úrovních sociálního 
řízení a postavení informačně-mediální moci v rámci představeného hierarchického 
konceptu pomáhá pochopit, v jakém smyslu jsme ve válce a v jakém třetí světové 
válce. Válka v oblasti konceptuální moci nikdy nepřestává, protože svobodu myšlení 
nelze omezit. Různá intenzita boje je typická spíše pro nižší úrovně řízení. Představení 

                                                 
20 Tamt. 
21 Jedná se o 103. centrum civilně vojenské spolupráce a psychologických operací v Olomouci. 
22 Srv.: Základní definice PSYOPS, in: 103cp.army.cz, web 103. centra civilně vojenské spolupráce a 
psychologických operací, online, URL: http://www.103cp.army.cz/  
23 Vnitřní prediktor SSSR, Dostatočne všeobecná teória riadenia, Sankt Peterburg 2011, s. 179. 

http://www.103cp.army.cz/
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DVTŘ by nebylo úplné, kdybych neupozornil na náboženské založení celé teorie, které 
má určitou přírodní nebo panteistickou povahu. Tomuto založení odpovídá i úvodní 
autorská poznámka, kterou jsou opatřeny všechny výstupy produkce „vnitřního 
prediktoru“: „Publikované dokumenty sú vlastníctvom Ruskej kultúry a preto vo 
vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade 
privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, 
sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež v podobe nepríjemnej „mystiky“, 
vychádzajucej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc 
z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, 
alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za 
komerčným učelom. Ten, kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, pri ich 
fragmentálnom (čiastočnom) citovaní, alebo pri odkazoch na ne, berie na seba osobnú 
zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu, meniaceho zmysel následných 
materiálov jako celku má šancu naraziť na „mystické“ pôsobenie mimo právneho 
rámca.“24 Konceptuální moc sice v jistém smyslu patří všem, neboť ji není možno 
institucionalizovat (protože přístup k ní má každý natolik, nakolik porozumí 
základům fungování svého myšlení), avšak z povahy věci jsou jejími držiteli 
především filosofové, přestože tak často bývají nejužitečnějšími z idiotů.25 
 

Pojem euroskepticismu 
 

Konkrétní uplatnění konceptuální moci může být dobře ilustrováno na pojmu 
euroskepticismu. Klasické a drtivě převažující paradigma západního politického a 
politicko-filosofického diskursu nevystupuje z převládajícího dualistického schématu 
západního, euroatlantického myšlení. Politické strany bývají standardně klasifikovány 
jako eurofilní - pokud věří základním myšlenkám evropské integrace, anebo eurofobní 
- pokud některou z idejí evropské integrace kritizují. Eurofilní postoj bývá nazýván 
také eurooptimismem nebo europozitivismem; protikladný eurofobní pak 
europesimismem, euronegativismem nebo euroskepticismem.26 Jednoduché 
dualistické rozčlenění bývá někdy dále precizováno na členění čtverné rozlišením 

                                                 
24 Vnitřní prediktor SSSR, Dostatočne všeobecná teória riadenia, str. 1. 
25 Srv.: „Vědomá a inteligentní manipulace organizovaných zvyků a názorů mas je významným 
prvkem demokratické společnosti. Ti, kteří manipulují tento skrytý mechanismus společnosti, tvoří 
neviditelnou vládu, která je skutečnou vládnoucí mocí naší země. Jsme ovládáni, naše mysl jsou 
modelována, náš vkus formován, naše ideje jsou nám vnukány, a to povětšinou lidmi, o nichž jsme 
nikdy neslyšeli. Je to logický důsledek toho, jakým způsobem je naše demokratická společnost 
organizována. Rozsáhlá množství lidských bytostí jsou nucena spolupracovat, mají-li spolu žít 
ve hladce fungující společnosti.“ (Bernays, E., Propaganda, Routledge 1928, s. 37) 
„Skoro v každém ohledu našich životů, ať už ve sféře politiky nebo obchodu, v našem společenském 
chování nebo etickém smýšlení, jsme ovládání poměrně malým počtem jedinců… kteří rozumí 
mentálním procesům a společenským vzorcům mas. Jsou to oni, kdo tahá za nitky, které řídí mysl 
veřejnosti, kdo zapřahá prastaré společenské síly a kdo vynalézá nové způsoby, jak svázat a vést 
svět.“ (Bernays, E., Propaganda, Routledge 1928, s. 37–38) 
„Demokracie, má-li být připravena na moderní vědeckou válku, nutně opouští svou demokratičnost. 
Na současnou válku není žádná země vskutku dobře připravena, pokud není ovládána tyranem, který 
stojí v čele výborně vycvičené a dokonale poslušné byrokracie.“ (Huxley, A., Ends and Means: An 
Inquiry into the Nature of Ideals, New York: Routledge 2017, kap. Centralization and Decentralization) 
26 Srv. Novotný, L. a Tippelt, H., Je třeba zkoumat Evropu? K filosofii euroskepticismu, in: E-LOGOS – 
Electronic Journal for Philosophy 2017, roč. 24(1), s. 30–43. 
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umírněné a radikální varianty. V tom duchu například Paul Taggart27 člení 
euroskepticismus na měkký a tvrdý. Obvyklý přístup se však omezuje na použití 
kritéria, zda strana podporuje všechny základní myšlenky evropské integrace. Je-li 
tomu tak, bývá strana označována jako eurofilní, není-li tomu tak (nejčastěji se 
objevuje neochota k ústupkům v oblasti omezení suverenity),28 je označena za 
eurofobní.29 

Filosoficky poučený anebo zdravým rozumem nadaný člověk přitom snadno 
nahlíží, že dualistické uchopení pozic, jež mohou být vůči otázce EU zaujímány, je 
liché. Ve skutečnosti pospolu stojí tři základní pozice: ta, která unii podporuje, ta, která 
ji odmítá, a ta, která ani jedno z předchozích stanovisek nezaujímá, protože váhá, 
vzdává se úsudku nebo je zvědavá na to, jak by to mohlo být. Toto třetí stanovisko je 
také ve shodě s etymologií výrazu skepticismus, neboť starořecké sloveso skeptesthai 
znamená dívat se, posuzovat, odrážet nebo zrcadlit - nikoli odmítat, bát se nebo 
nenávidět. Starořecké přídavné jméno skeptikos znamená zkoumavý, tázavý, což jsou 
vlastnosti, které filosofie i zdravý rozum obvykle respektuje. Proč mají potom 
(euro)skeptici tak špatnou pověst? Skepticismus je někdy - v lidovém užití tohoto 
termínu, ale i v běžných mediích - chápán jako negativismus, zásadové odmítání 
všeho a čehokoli. U historických proponentů skeptické filosofie tomu tak ale zdaleka 
není - alespoň u těch slavných jako byli antičtí pyrrhonici nebo David Hume. Odmítání 
- například poznatelnosti nějakých spekulativních poznatků (nesmrtelnost duše, 
pravé dobro atp.) - bylo zmíněnými filosofy chápáno jako dogma (starořecké dogma 
má český ekvivalent tvrzení, názor) a skeptici byli velmi hrdi na to, že nejsou 
dogmatiky, tedy zastánci určitých (předem daných) tvrzení, proponenti určitých 
názorových stanovisek. Jako dogmatismus antičtí skeptici označovali nejen pozitivní 
přístup ke zkoumané problematice, ale každý hotový názor (dogma), tedy i takový, že 
určitá oblast otázek je nepoznatelnou nebo nediskutovatelná.30  

Dualistický primitivismus, na němž je založena aktuálně populární 
konceptualizace euro-unijních pozic, nutně vede k boji, z něhož není uniku, musí být 
setrvalý, a tak oslabuje své proponenty, aniž by jim jakkoli prospíval. Jak říká Manu, 
„nic nového pod sluncem“, neboť již Římané věděli, jak snadno panují, když své 
poddané rozštěpí. Pojmová trojice naproti tomu umožňuje syntézu, kompromis a 
kooperaci, tedy potenciálně posílení všech zúčastněných. Lze si přeci představit, že by 
se eurooptimisté, europesimisté i euroskeptici shodli na tom, že bude nejlépe 
uspořádat referendum, v němž se otázka vyřeší, a tak se jí nebude třeba permanentně 
vyčerpávat. 

                                                 
27 Taggart, P., A Touchstone of Dissent: Euroscepticism in Contemporary Western European Party Systems, 
in: SEI Working Paper No. 59, 2002. Dostupné z www: 
http://www.sussex.ac.uk/sei/documents/wp56.pdf. 
28 Kopecky, P. a Mudde, C., The Two Sides of Euroscepticism: Party Positions on European Integration in 
East Central Europe, in: European Union Politics, 3/3, 2002, s. 297-326. 
29 Srv. Novotný, L. a Tippelt, H., Je třeba zkoumat Evropu? K filosofii euroskepticismu, E-LOGOS – 
Electronic Journal for Philosophy 2017, Vol. 24(1) 30–43. 
30 Empirikus, Sextus, Náčrt pyrrhónství, I, 1., Orig. Pyrrhoneioi hypotypéoseis. Vycházím z anglického 
překladu Empiricus, S., Outlines of Scepticism, přeložili J. Annas a J. Barnes, Cambridge 2000. Orig. text 
k dispozici ve vydání J. Mau (vyd.), Pyrroneion hypotyposeon, Sexti Empirici Opera, sv. 1, Lipsiae 1963. 
Dostupný také slovenský překlad S. Empiricus, Základy pyrrhonskej skepsy, přeložil J. Špaňár, Bratislava 
1984. 
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Stávající dualistické pojetí euro-unijních pozic je tedy výhodné pro stávající držitele 
moci, zatímco je nevýhodné pro ty, kterým by bylo třeba posílit, aby se jim nějaké moci 
dostalo. Dualismus, nikoli snad reálný, žitý, ale pragmatický, sugerovaný, tak 
můžeme přiřadit konzervativismu, nikoli radikálnímu, tedy takovému, který by 
usiloval o obnovení dávných tradic, nýbrž relativnímu, tedy usilujícímu o konzervaci 
momentálního stavu. Trojičná klasifikace je naproti tomu v radikálním smyslu 
pokroková, tedy umožňuje překonávání nedostatků stávajícího stavu, zatímco 
relativní pokrokářství, tedy takové, které usiluje o jakoukoli novost, jen aby bylo něco 
nového, eliminuje. 
 

Závěr 
 

Článek představil pojem konceptuální moci, jak je užíván v tzv. dostatečně 
všeobecné teorii řízení. Bylo předvedeno, že příklad pole možného užití konceptuální 
moci není těžké najít. Na příkladu pojmu euroskepticismu byl ukázán dualistický 
charakter obvyklé výchozí konceptualizace, s níž je k otázce možných postojů 
k problematice evropské integrace přistupováno. Předložená alternativní 
konceptualizace, jež byla charakterizována jako trojičná, ilustrovala, jak navzdory 
mnohým výhodám nemusí být určitá konceptualizace rozšířena, pokud nevyhovuje 
tomu, co by se dalo zkusmo označit jako „konceptuální poptávka“. 

Má-li se občan ve společnosti, kde je uplatňována určitá moc, zodpovědně podílet 
na politickém i jiném rozhodování, je třeba, aby existenci této moci chápal v obecných 
obrysech i v konkrétních aplikacích. Na rozdíl od jiných typů moci - např. prostředků 
přímé likvidace -, které se uplatňují na jiných úrovních sociálního řízení, specifikem 
konceptuální moci je to, že je uplatňována stále. Řečeno slovy ruského autorského 
kolektivu: „ každý v míře svého pochopení pracuje na sebe, a v míře nepochopení - na 
toho, kdo chápe více.“31 Konceptuální poptávka - relativní snadnost přijímání určitého 
typu konceptu - tedy sice může být v určité míře implementována, současně nicméně 
platí, že má-li se ona poptávka prosadit, implementována být, takříkajíc, musí. 
 

Shrnutí 

Tento článek tematizuje pojem euroskepticismu jako příklad uplatnění tzv. 
konceptuální moci. Seznamuje s pojmem konceptuální moc, jak je užíván v tzv. 
dostatečně obecné teorii řízení, kterou vypracoval zčásti anonymní kolektiv ruských 
autorů vystupujících pod pseudonymem Vnitřní prediktor. Referovanou teorii 
ozřejmuje na příkladu dvou konceptualizací možných postojů k problematice 
evropské integrace. Předkládá hypotézu, že převládající konceptualizaci je možno 
charakterizovat jako dualistickou, navrhuje jako alternativní konceptualizaci trojičnou 
a ukazuje některé výhody a nevýhody obou pojednávaných konceptualizací. 

 

Summary 

                                                 
31 V.A.Jefimov, Ruský projekt globální transformace, online: Leva-Net, URL: http://leva-
net.webnode.cz/products/globalni-transformace-rusky-projekt/ 

http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-transformace-rusky-projekt/
http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-transformace-rusky-projekt/
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„The concept of euro-scepticism as an example of the use of conceptual power.“ The present 

article thematises the concept of euro-scepticism as an example of the use of so called 
conceptual power. It indroduces the term conceptual power, as it is used in so called 
Sufficiently Universal Theory of Ruling, which has been produced a partly anonymous 
collective presenting itself under pseudonym Internal Predictor. The introduced 
theory is further clarified with the helf of the example of two types of 
conceptualisation, which is can be apllied on the spectrum of european integration 
positions. It suggest a hypothesis, that the usual conceptualisation can be characterised 
as dualistic, it proposes an alternative ternary conceptualisation, and it points out the 
(dis) advantages of both discussed conceptualisations. 
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Úvod 
 
Má-li být Evropa nějak charakterizována, pak by ji ze současné perspektivy bylo 

možné označit za výraz dějin zápasu o prezentaci idejí. Celé její dějiny jsou protnuty 
fyzickými a intelektuálními spory nejen o to, jaké ideje tvoří jádro jejího vývoje, ale 
především o to, jak budou tyto ideje představeny způsobem, který by byl přijatelný 
pro všechny. Jedním takovým pokusem o představení ideje Evropy přispěl 
v intelektuální rovině i G. W. F. Hegel.  

Hegelovým předpokladem byl Duch, který jako zpředmětňující se racionalita 
prochází dějinami lidských společenství, utvářených interakcemi mezi jejími členy, a 
směřující k naplnění v podobě formy státu, kde by pod formulkou mravnosti splynul 
s jeho občany vjedno. V Hegelově výkladu jde o abstraktní popis procesu formování 
subjektivity, doprovázený ilustracemi historických příkladů, sahajících i do Asie. 
Subjektivita, vyjádřená racionalitou, dosahuje svého nejvyššího bodu naprostým 
propojením mravních idejí s ideami rozumovými, přičemž stát, prezentující tyto ideje 
ve svých zákonech, umožní splynutí svých občanů s sebou jejich naprostým 
ztotožněním se se zákony. Dějiny jsou tedy procesem sbližování mravnosti a 
racionality uvnitř subjektivity, jejichž naplnění tkví v dosažení absolutní, tj. definitivní 
podoby jakéhosi „mravně racionálního občanství“.  

Myšlenka o možnosti dosažení takové definitivní podoby subjektivity byla nejen 
zpochybněna již v 19. století, ale dokonce i překonána ve 20. století. Prostředkem jejího 
překonání se staly kritické reflexe způsobu, jakým Hegelův náčrt dějinného vývoje 
Evropy byl uskutečněn. Skepticismus vůči možnosti absolutizace subjektivity a vůči 
naprosté racionalizaci světa byl přítomný především ve fenomenologií, která důrazem 
na zpochybnitelnost jakéhokoliv definitivního myšlenkového konceptu ukázala na 
nutnost zohledňování možnosti přehodnocení vlastního stanoviska. Uzavřenost 
subjektivity v podobě absolutní naplněnosti racionalitou tím byla rozlomena.   

V českém prostředí využil nových možností konceptualizace subjektivity Ladislav 
Hejdánek. Svou inspiraci ve velkém množství skeptických zdrojů využil k 
vypracování metodologie, kterou by bylo možné uchopit to, co označil za 
nepředmětné myšlení. Metodologii postupu tohoto nepředmětného myšlení nazval 
méontologií. Autory, jejichž myšlenky ho vedly a provázely při pokusech o 
předestření možných přístupů k nepředmětnému myšlení, je možné rozčlenit mezi 
hlavní a vedlejší. Mezi hlavní rozhodně patří Kozák, Hromádka, Rádl, Patočka, Jaspers 
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a Heidegger. Mezi vedlejšími by bylo možné jmenovat Husserla, Derridu či Lévinase. 
Zároveň je ovšem možné narazit na občasné zmínky a odkazy na jiné autory. Bez 
ohledu na krátkost zmínek, navozující dojem jakési „mimochodnosti“, dokonce téměř 
až nedůležitosti jejich úlohy v Hejdánkově filosofii, čtenář může narazit i na jiná 
jména. Mezi nimi zaujímá zvláštní místo Hegel.  

Důvodem, pro který se domníváme, že Hegelovi náleží mezi těmito terciárními 
autory zvláštní místo, je blízkost, jakou mají jeho myšlenky k myšlenkám 
Hejdánkovým. Ostatně, Hejdánek sám na něj na několika místech odkazuje, vyjadřujíc 
se jednou kriticky, jednou s respektem. Pohyb a změna, které patří k pilíři Hejdánkova 
pojetí události, které je ústředním východiskem celé méontologie, jsou blízké i 
Hegelovi. Dokonce to v roce 1964 Hejdánek komentoval slovy: „Hegelovou zásluhou 
je, že objevil znovu pohyb jako základní pojem vší ontologie a že načrtl jeho rysy, které 
otvírají výhled na problematiku, jež je živá do dnešního dne: na problém ontologické 
analýzy pohybu vůbec a jeho různých podob zvlášť, na otázky jeho pramene, jeho 
vnitřní dynamiky, jeho vztahu k pojmům počátku a konce, k pojmu dění a stavu aj.“1  

Cílem tohoto příspěvku je ukázat některé z momentů Hegelova myšlení, které 
Hejdánek reflektuje. Především nám půjde o uvedení důvodů, pro které tyto momenty 
Hejdánek konstruktivně přijímá nebo naopak kriticky odmítá vzhledem k tomu, co 
považuje za adekvátní pro své pojetí, které si zde dovolíme označit (ač Hejdánek sám 
tak nečiní) za „otevřenou subjektivitu“. Nabízí se otázka, zda je takové srovnání 
adekvátní vzhledem k tomu, že oba autoři mysleli v jiných dobových okolnostech. 
Domníváme se, že adekvátnost plyne z důležitosti Hegelova myšlení pro Hejdánka, 
kvůli čemu se budeme soustředit na Hejdánkovu recepci. Nicméně abychom vyjádřili 
uznání odlišnostem dobových okolností a dali tak prostor i samotnému Hegelovi, 
bude každá z následujících kapitol začínat výkladem jeho konceptů. V těchto 
výkladech nebudeme Hegela interpretovat ani rozvíjet, nýbrž jej pouze připomeneme 
s odkazem na paragrafy hlavních zdrojových děl. S ohledem na to bude ponecháno na 
posouzení čtenáře, do jaké míry jsou následná srovnání vhodná a vůči Hegelovi 
nezkreslující.  

 
1. Subjektivita vs. Sebevědomí 
 

1.1 Sebevědomí 
 
Výchozím krokem Hegelova pojetí vědomí je smyslová jistota. Ta je založena na 

dvojím vztahu: bezprostřednosti a zprostředkovanosti.  
Bezprostřednost smyslové jistoty ukazuje povahu vědomí jako bezprostřední 

vztah, kterému není vlastní žádná určitost ani konkrétnost. Pro tuto svou 
bezprostřednou vztahovost je vědomí samo neurčité, nemající jiného „určení“ než 
právě neurčitosti. Bezprostřední, neurčité vědomí nazývá Hegel „čistým já“. 

„Čistota“ tohoto já spočívá v neurčitosti bezprostřednosti. Bezprostřednost je však 
bezprostředností vztahu. Proto tato „čistota“ není vlastní pouze „čistému já“, nýbrž i 
„čistému předmětu“.2 Současně se ale tato „čistota“, daná bezprostředností vztahu, 

                                                 
1 L. Hejdánek, Studie o Aristotelovi, in: týž, Setkání a odstup, Praha 2010, s. 78.  
2 Zde upozorňujeme čtenáře, že Hegel výraz „čistý předmět“ neužívá. My jej však zde uvádíme pro 
lepší srozumitelnost souvislostí. 
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ukazuje ve vztahu mezi „já“ a „předmětem“ jako zprostředkovanost. „Čisté já“ může 
být, jen pokud je „čistý předmět“.  

Zprostředkovanost, odehrávající se ve vztahu „já“ a „předmětu“, prokazuje, že 
jejich čistota je dána všeobecností. Za dva hlavní charaktery všeobecna Hegel považuje 
čas a prostor, resp. „nyní“ a „zde“. „Čistý předmět“ je ve smyslové jistotě 
zprostředkován „čistému já“ všeobecnem „nyní“ a „zde“, kvůli čemu „čistota“ 
ustupuje všeobecnosti. Abychom upřesnili, co tím Hegel míní, poznamenejme, že 
ustupování je třeba rozumět tak, že „předmět“ se „já“ dává v „nyní“ a „zde“ jako 
„nynější“ a „zdejší“ - „předmět“ se „já“ dává jako všeobecně určený.  

Nicméně, Hegel rovněž dodává, že zprostředkování „předmětu“ v „nyní“ a „zde“ 
jej - použijeme-li náš vlastní výraz - z-určitelňuje. Z-určitelněním narážíme na 
Hegelovu myšlenku, že ve chvíli zprostředkování „nynějškosti“ a „zdejšnosti“ 
„předmětu“ přestává být tento účasten na všeobecnu. Zprostředkován je v určitosti, 
kvůli čemu i „já“ nabývá určitosti. Touto určitostí se však všeobecnost „nyní“ a „zde“ 
překračuje. Vědomí dosahuje sebevědomí několika kroky, z nichž nejdůležitější je 
právě obrat k sobě prostřednictvím reflexe, tj. z-určitelnění toho, co je o sobě.  

 
1.2 Subjektivita 
 
Výchozím myšlenkovým konceptem Hejdánkova přístupu je událost. Pro ni je 

charakteristická nestabilita, tzn. je jí vlastní absence jakékoli vnitřní soudržnosti či 
substanciality. Důvodem, pro který je událost takovouto nestabilitou, je její povaha - 
být neustále „v pohybu“. Jejím bytím je udávání se v pohybech svého dění.   

Událost se „hýbe“ tak, že se rozpíná. Během tohoto rozpínání proniká do vyšších 
rovin, jejichž procházením se pohyby dění události postupně „zpomalují“ na základě 
toho, jak se od sebe událost rozpínáním vzdaluje (byť toto rozpínavé vzdalování 
probíhá v události a událostí). Toto „zpomalování“ je možné označit za „stabilizaci“. 
Rozpínáním se do vyšších rovin se událost „stabilizuje“, ve svém pohybu nabývá 
určité setrvačnosti.    

Dosahováním „stabilizace“ a setrvačnosti se události umožňuje nabýt jistou 
podobu, zajištěnou ve způsobu vztahu ke všemu, co ji přesahuje stejně jako ve vztahu 
k sobě. Jistota této podoby je události zprostředkována samotnou možností 
uskutečnění vztahu k sobě. Vztahem k sobě se událost vztahuje k „stabilizované“ 
podobě sebe samé. Hejdánek tuto podobu nazývá subjektem.  

Subjektu je vlastní setrvávání u sebe, tj. nemožnost rozplynutí se potud, pokud 
událost, z jejíž „stabilizace“ je důsledkem, trvá. I přes tuto „stabilizaci“ subjekt neztrácí 
s pohybou dění události „kontakt“. V druhém sešitu Úvodu do filosofování Hejdánek 
naráží na Hegela, když říká: „Jestliže na časové ose umístíme budoucnost napravo, je 
zřejmé, že blíže budoucnosti musíme umístit dítě, kdežto stařec musí být umístěn blíže 
k minulosti. Tento rozpor musí být řešen novým pojetím času a dění. Toto nové pojetí 
bylo objeveno s velkou silou a genialitou v tzv. klasické neměcké filosofii, ale 
nejpregnantněji snad je najdeme vysloveno na jejím vrcholu, totiž u Hegela.“3 Protože: 
„Pro naši nynější potřebu je nejdůležitější pojetí vztahu mezi vnitřním a vnějším jako 
zvnějšňování a zvnitřňování. Stručně řečeno: počátek události není možno na časové 
ose umístit nejen nalevo od konce, ale nelze tak učinit vůbec na jedné rovině, v jedné 

                                                 
3 L. Hejdánek, Úvod do filosofování, Praha 2012, s. 36. 
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osové přímce. Nebo jinak řečeno: počátek události ve vnějším smyslu není zdaleka 
jejím skutečným počátkem, ale pouze jeho prvním vyjevením, uskutečněním, 
zvnějšněním.“4 

Navzdory zdání jeho setrvačnosti je i bytí subjektu bytím (v) pohybu. Subjekt se 
pohybuje tak, že vychází ze sebe mimo sebe. Nebýt sebou ovšem může jen tak, že 
zůstává u sebe. Tento paradox je v Hejdánkově vyjádřeních implicitně přítomný. 
Vysvětlit ho je možné explicitním rozlišením mezi vnitřní a vnější stránkou subjektu. 
Zatímco vnitřní stránka umožňuje subjektu být „ve styku“ se pohyby dění události, 
vnější stránka mu umožňuje být „ve styku“ se svou „stabilizovaností“. Zatímco vnitřní 
stránku Hejdánek označuje za subjektitu, vnější stránku nazývá objektitou. Takto činí 
již referátu Pojetí subjektu, kde vykládal některé z tezí své disertační práce. Konkrétně 
rozdíl mezi oběma stránkami vyjadřuje slovy: „Subjekt totiž je dějící se (pokračující 
struktura), která má svůj vnitřní a vnější aspekt, subjektní a objektní stránku. A tu se 
domnívám, že zdrojem veškeré reálné (skutečné) aktivity je vposledy vnitřní, subjektní 
stránka věcí, kdežto vnější, objektní stránka je zdrojem setrvačnosti.“5 V obou 
případech však jde o stránky přítomné v subjektu, utvářející ve vzájemné součinnosti 
jeho subjektivitu.  

Vnější, objektivní stránka subjektivity, objektita subjektu, je pro svou setrvačnost 
strukturována. Tato strukturace umožňuje, aby během vycházení ze sebe strukturoval 
to, čeho tímto bytím „mimo sebe“ (které Hejdánek označuje za ek-stasi6) dosahuje. 
Čeho subjekt vycházením ze sebe dosahuje, je předmět. V Hejdánkově pojetí 
předmětu jde o označení toho, co si subjekt sám „staví před sebe“, aby to jako svou 
objektitou „představené“ mohl uchopit a v návratu k sobě zvnitřnit, tj. „zařadit“ do 
objektivací strukturované vnějšnosti svého okolí. Detailnějšímu popisu tohoto bude 
věnována následující kapitola. Zde v tuto chvíli zbývá pouze dodat, že podobným 
způsobem postupuje i Hegel, který tomuto řádu strukturace přisuzuje dějinnou 
povahu, proměňující se v závislosti na proměně způsobu artikulace reflexe 
subjektivity.  

Důkazem pro důležitost tohoto Hegelova přístupu pro Hejdánka je prohlášení, 
které o téměř 40 let později uvedl v Předmluvě k Nepředmětnosti v myšlení a ve 
skutečnosti: „Hegel pochopil epochální Leibnizovu myšlenku niternosti a na rozdíl od 
něho zdůraznil obousměrný přechod mezi vnitřním a vnějším (zvnějšnění, 
zvnitřnění). Byl to také Hegel, který si dal velkou práci s pojetím tzv. zpředmětnění 
(Vergegenständlichung).“7  

 
2. Stýkání vs. Uznání 
 

2.1 Uznání 
 
Hegelovo pojetí postupného naplňování sebevědomí je pojetím postupného 

propojování se sebevědomím druhého. Toto propojování, jehož účelem je naplňování 
                                                 
4 Tamtéž. 
5 L. Hejdánek, Pojetí subjektu (Výklad disertační práce),  
6 K základním aspektům Hejdánkově kontextualizaci termínu „ek-stase“ odkazujeme čtenáře 
především na jeho texty Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnosti (in: L. Hejdánek, Nepředmětnost 
v myšlení a ve skutečnosti, Praha 1997) a k sešitům 7 a 10 v jeho Úvod do filosofování. 
7 Viz. L. Hejdánek, Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti, Praha 1997, s. 21. 
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sebe sama, je nutné proto, aby samo pro sebe dosáhlo jistoty sebe jakožto sebevědomí. 
Jinými slovy, jistoty sebe sama může sebevědomí dosáhnout pouze prostřednictvím 
vztahu k jinému sebevědomí - vztahu, během kterého je jako sebevědomí ujištěno 
tímto jiným. Ujištění tohoto druhu Hegel nazývá uznáním. „Sebevědomí jest o sobě a 
pro sebe, když a protože jest o sobě a pro sebe pro něco jiného, tj. pouze jako uznané 
sebevědomí.“8  

Propojování s jiným sebevědomím, jehož účelem je dosažení uznání své 
samostatnosti, a tím i dosažení naplnění v podobě bytí pro sebe, je propojováním 
vycházejícím ze z rozdvojení. První sebevědomí, které vychází ze sebe, aby vztahem 
k druhému sebevědomí dosáhlo bytí pro sebe tak, že druhé sebevědomí se k prvnímu 
vztahuje za stejným účelem, znamená rozdvojení sebevědomí.9  Sebevědomí 
nevychází cele ze sebe, nýbrž pouze z části. Máme-li toto rozdvojení terminologicky 
rozlišit, využijme termínů bytí pro sebe a bytí pro jiné. Pouze prostřednictvím druhého 
dosáhne naplnění prvního, což znamená, že bytí pro druhé je pro sebevědomí 
důležitější než bytí pro sebe.10 Jen bytím pro druhé sebevědomí překoná své 
rozdvojení a dosáhne jednoty.  

Bytí pro druhého, v němž se odehrává vzájemnost dvou k sobě se navzájem 
vztahujících sebevědomí, je - svou snahou o dosažení uznání svého bytí pro sebe - 
rovněž snahou o dosažení „rovnocenné“ vzájemnosti. Co zde nazýváme 
„rovnocenností“, má vystihovat jistotu zachování jednou dosaženého uznání. Jakmile 
sebevědomí v bytí pro druhé získává uznání svého bytí pro sebe, neznamená to nutně, 
že je druhým uznáno jako „rovnocenné“. Naopak, nutností dosažení uznání svého bytí 
pro sebe v bytí pro druhé je sebevědomí ochotno přistoupit na „nerovnocennost“. 
Druhé sebevědomí je pro ně pouze prostředkem k dosažení své jednoty, což nutně 
nevyžaduje dosažení samostatnosti ve způsobu „rovnocennosti“.11 

 
2.2 Stýkání 
 
Subjektivita není naplnitelná. Jako tvořená skrze vnitřní stránku, tj. stabilizovanou 

podobu pohybu dění, k níž se subjekt může vztáhnout prostřednictvím své vnější 
stránky, je subjektivita pod neustálým vlivem možnosti pozměny své podoby 
objektivitou. Objektivita náleží subjektivitě v tom smyslu, že je přímým spojením 
s prostorem, v němž se subjekt nachází - s osvětím. Ve druhém sešitu Úvodu do 
filosofování to Hejdánek popisuje takto: „...okruh toho, na co událost aktuálně (přímo 
nebo nepřímo) reaguje, k čemu se aktuálně (tj. hic et nunc, zde a nyní) vztahuje a co 

                                                 
8 Hegel, G.W.F., Fenomenologie ducha, Praha 1960, s. 154. 
9 Řečeno Hegelem samotným: „Pojem této jednoty sebevědomí v jeho zdvojení, pojem nekonečnosti, 
která se realisuje v sebevědomí, je mnohonásobná a mnohoznačná zaklíněnost, takže její momenty 
musí být jednak přesně od sebe navzájem odlišeny, jednak musí být vzaty a poznány v tomto odlišení 
jako neodlišné čili vždy v opačném významu.“ Viz. Tamtéž. 
10 „Pro sebevědomí je jiné sebevědomí, sebevědomí vyšlo ze sebe. To má dvojí význam, za prvé, že se 
samo ztratilo, neboť se nachází jakožto jinou bytnost, za druhé, překonalo tím to druhé, neboť nevidí 
také to druhé jako bytnost, nýbrž sebe sama v druhém.“ Viz. Tamtéž.  
11 „Každé je pro druhé středním členem, jehož pomocí se každé zprostředkovává a spojuje samo se 
sebou, a každé je sobě i druhému bezprostřední bytností, jsoucí pro sebe, která jest zároveň takto pro 
sebe toliko skrze toto zprostředkování.“ Viz. Tamtéž, s. 155. 
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vztahuje k sobě, na co navazuje, čeho se chápe, aby to alespoň zčásti včlenila do svého 
vlastního průběhu.“12 

V osvětí se subjektivita projevuje v jednáních, resp. (jak říká Hejdánek) v akcích, 
kterými se subjekt „stýká“ s osvětím a se vším, co se v tomto prostoru nachází. 
Hejdánek výraz „stýkat“ nepoužívá, ale i přesto se zdá právě tento adekvátně 
vystihovat povahu osvětí - tj. osvojenou sféru světa. Subjekt si svými akcemi osvojuje 
vše, s čím přichází do styku, díky čemuž nabývá něco takto osvojené povahu 
objektivity. Tato povaha proto odpovídá povaze vnější stránky subjektivity. Osvětí je 
osvojenou sférou světa tím, že svou vnější stránkou objektivuje vše, s čím se „stýká“, 
aby to jako objektivované učinil „svým“. 

Pro objektivitu, kterou je osvětí „zformováno“, nabývá pro je objektivující subjekt 
uspořádanou podobu. Proto, že uspořádanost této podoby vychází z objektivity 
subjektu, je osvětí „ilustrací“ vnější stránky subjektivity. Právě v ní se subjekt 
„poznává“, skrze ni se dostává do „styku“ se sebou. Přestože je takto subjektu 
zpřítomněna jeho objektivita, paradoxně je mu tím i otevřena možnost její pozměny. 
Jako vnější stránka subjektivity je objektivita zvnějšňováním vnějšnosti niternosti, tj. 
zpředmětňováním. Niternost sama je však současně neustále ovlivňována pohyby 
dění, které se „ozývají“ ve vnitřní stránce. Proto přecházení, ke kterému dochází 
v niternosti, umožňuje, aby se její vnějšnost pozměňovala, čímž také umožňuje, aby 
zvnějšňování takto pozměněné niternosti pozměnilo objektivitu, a tím i to, co je jejím 
prostřednictvím objektivované.     

Tato z niternosti vycházející pozměna je v osvětí zpřítomnitelná díky „odezvám“ 
akcí subjektu. Co zde nazýváme „odezvami“, nazývá Hejdánek „reakcemi“, aby tím 
vystihl neustálou nutnost subjektu reagovat na vše, s čím se dostává do „styku“. Výraz 
„odezva“ se však zdá vystihovat hlubší smysl, který se zdá být v Hejdánkových 
výkladech osvětí přítomný. Osvětí je osvojenou sférou světa, zpodobněnou 
objektivitou subjektivity. Kvůli tomu je osvětí „odezvou“ na zvnějšněnou podobu 
niternosti. Podobný popis je přítomný v textu Dění a subjekt, kde současně Hejdánek 
uvádí podobnost s Hegelem: „Subjekt není v pozadí svých akcí, nýbrž je právě v nich, 
je s nimi zajedno, je s nimi totožný. V tom souhlasíme s Hegelem, který praví: „Was 
das Subjekt ist, ist die Reihe seiner Handlungen.“ “13 

Nutno však podotknout, že objektivita ani subjektivita nemají univerzální podobu, 
která by umožňovala, aby osvětí každého subjektu bylo stejné. V tomto Hejdánek 
zdůrazňuje svůj odstup od Hegela: „Jestliže není jednou provždy dána 
organizovanost, není jednou provždy dán ani subjekt.“14 Současně ale není možné 
redukovat svět na soubor osvětí, které by byly jakýmisi navzájem od sebe 
odloučenými „subsvěty“. Naopak, z některých Hejdánkových kryptičtějších vyjádření 
se zdá být patrné, že svět je prostorem vzájemného „prolínání“ osvětí.15  

                                                 
12 L. Hejdánek, Úvod do filosofování, Praha 2012, s. 43. 
13 L. Hejdánek, Dění a subjekt, ONLINE: 
https://www.hejdanek.eu/Functions/get_text.php?id=1504&mime=4, [27.5.2018] 
14 Tamtéž. 
15 Příkladem takového vyjádření může být pasáž z textu Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost: 
„...existuje značně primitivní „zkušenost“, týkající se skutečností okolního světa (osvětí), jíž jsou 
schopny i subjekty velmi nízké úrovně, a dále zkušenost, v níž se už podstatnou složkou stává 
zkušenost slova, řeči, myšlenky. Od obojí zkušenosti se liší zkušenost „svébytí“, založená na vztahu 

https://www.hejdanek.eu/Functions/get_text.php?id=1504&mime=4
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Jako vzájemné „prolínání“ zde označujeme pohyb „stýkání“ subjektů navzájem. 
Během „prolínání“ jejich osvětí se subjekty „stýkají“ tak, že vzájemnými interakcemi 
vyvolávají „odezvy“, jimiž si představují své objektivity. Tímto vzájemným 
„navazováním“ si zároveň umožňují, aby jejich subjektivity zvnějšnily ty pohyby dění, 
které vzchází v jejich niternost.16 Navzájem si tak zasahují do nejhlubších rovin 
subjektivity, což může (ale nutně nemusí) mít za následek určitou míru „sjednocení“ 
podoby objektivity a tím umožnění utvoření společného prostředí. U Hejdánka je 
možné se odvolat na text z roku 1957, Čas a dějiny, kde říká: „Svět je pluralitou 
subjektů. Subjekt je charakterizován vnitřní a vnější stránkou. Jeho sjednocení je 
garantováno vnitřně, subjektně, zatímco objektně je (může být) mnohostí. Vyšší 
subjekt může mít za svůj materiál nižší subjekty, které po vnější stránce zůstávají tím, 
čím jsou (byly), ale vnitřně jsou integrovány ve vyšší jednotu.“17 

Nejde a ani nikdy nepůjde o vznik naprosto totožného prostředí, protože 
subjektivita každého ze subjektů je ve své niternosti vázána na pohyby dění, jimiž se 
jejich vlastní události udávají. Hejdánek za důvod nemožnosti vytvoření takového 
prostředí uvádí „práh reaktibility“: „...existuje cosi jako práh reaktibility - co jej 
nepřeskočí, na to událost nedovede a nemůže zareagovat.“18 

Nejbytostnější povaha bytí subjektu znemožňuje, aby se tento „rozplynul“ 
„sjednocením“ s jiným. Proto „sjednocenost“ osvětí není nikdy úplná ani definitivní.    

 
3. Absolutní duch vs. Superudálost 
 

3.1 Absolutní duch 
 
Dějiny jsou dějinami přicházení sebevědomí k rozumu z jedné strany a rozumu 

k sebevědomí z druhé strany. Druhá strana této dějinné mince bytí, v níž rozum 
přichází k sebevědomí, je stranou Ducha. Nejde pouze o metafyzický postulát, 
ustavený pro zdůvodnění snahy dosáhnout samostatnosti sebevědomí jednotlivcem. 
Pro Hegela má Duch nejvyšší hodnotu, dokonce je nejvyšší hodnotou. Protože rozum 
je nejvyšší formou sebevědomí, a protože Duch se projevuje v rozumu, je Duch rovněž 
nejvyšším, čeho může jednotlivec v sebevědomí dosáhnout. A protože rozumu 
v sebevědomí dosahuje jednotlivec zobecňováním vzájemnosti, Duch je přítomen ve 
vzájemnosti.  

Nicméně, Duch nemá jen jednu jedinou podobu. Právě naopak, tím, že se vyvíjí 
v postupném dějinném zobecňování vzájemnosti, a tím i sebevědomí, vyvíjí se ve 
svém zpodobňování. Postupně prochází třemi podobami, odpovídajícími třemi 

                                                 
k sobě, na zájmu na sobě a na starosti o sebe.“ Viz. L. Hejdánek, Nepředmětné myšlení a nepředmětná 
skutečnost, in: týž, Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti, Praha 1997, s. 110. 
16 V textu K otázce méontologické archeologie k tomuto Hejdánek poznamenává: „...žádná primordiální 
událost jako taková a sama o sobě není součástí ani složkou (tedy ani stavebním kamenem) univerza, 
nebo jinak řečeno: nenáleží ke „světu“. Do světa je naopak zapojována teprve skrze reakce jiných 
událostí - a tudíž nikoli jako taková či „sama o sobě“, nýbrž jako fenomén, tj. jen v té míře, v jaké je 
něco z ní zachováno a zapojeno do dalšího dění jiných, pozdějších událostí...“ L. Hejdánek, K otázce 
méontologické archeologie, in: týž, Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti, Praha 1997, s. 150. 
17 L. Hejdánek, Čas a dějiny (část I.: změna a současnost), ONLINE:  
https://www.hejdanek.eu/Functions/get_text.php?id=1522&mime=4, [27. 5. 2018]. 
18 L. Hejdánek, Úvod do filosofování, Praha 2012, s. 41. 

https://www.hejdanek.eu/Functions/get_text.php?id=1522&mime=4
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podobami bytí pro sebe sebevědomí. Vycházeje ze subjektivní podoby, procházeje 
podobou objektivní, dochází tím až k absolutní podobě sebe sama. Absolutnost jeho 
podoby je dána absolutností jeho zpodobnění v rozumu, resp. sebevědomí jednotlivce.  

Sebevědomí dosahuje naplnění v dosažení absolutnosti. Absolutnost sebevědomí 
přitom tkví v dosažení obecnosti jako vedoucího principu v přístupu nejen k sobě, ale 
k bytí obecně. Rozum, jenž v sobě skloubí souvislosti obecností, je zdrojem vedoucích 
principů bytí pro sebe i bytí pro druhé. Rozum je absolutností, které když sebevědomí 
dosáhne, dosáhne tím i Ducha. Duch se dotýká sebevědomí v rozumu, sebevědomí se 
dosažením rozumu ztotožňuje s rozumem, čímž se z druhé strany duch ztotožňuje se 
sebevědomím. Ztotožněním je dosaženo sjednocení. Sebevědomí a Duch jsou 
v rozumu sjednoceny.  

Rozum, kterého sebevědomí dosahuje prostřednictvím dosahování obecnosti, je 
dáno postupem k obecnosti ve vzájemnosti. Bytí pro sebe je zajišťováno bytím pro 
druhé, a pakliže je vzájemnost v bytí pro druhé protkáno obecností, je třeba 
povzbuzovat způsob uskutečňování vzájemnosti jako uskutečňování obecnosti. 
Obecnosti samé dosahuje sebevědomí postupem svého naplňování v procesu 
proměny způsobů uznání v dějinách. Tento proces proměny způsobů uznání je 
nejexplicitněji vyjádřen v podobě společnosti, která se v dějinách postupně ustáluje 
v podobách státu, ve kterých se sebevědomí postupně zajistit své naplnění dosažením 
zajištění „rovnocennosti“ jednotlivých sebevědomí.  

 
3.2 Superudálost 
 
Pro představení Hejdánkova konceptu „superudálosti“ vyjděme z jedné, téměř 

mimochodné zmínky v textu z roku 1964, Feuerbachova filosofie člověka: „U Hegela se 
bůh stává myšlením tak, že toto myšlení přestává být činností subjektivity neboli 
subjektivní činností a stává se něčím o sobě - jde tu o objektivní, samy o sobě jsoucí, 
absolutní formy.“19 Jak jsme viděli v podkapitole o absolutním duchu, Hegel Ducha 
pojímá jako nesubstancializovaný pohyb, který prostřednictvím zvnitřnění 
v sebevědomí jednotlivců usiluje - ve snaze takto se substancializovat - o naplnění 
svého sebevědomí a tím i dosáhnout vlastního bytí pro sebe. Tato snaha Ducha o 
zvnitřnění využívá z Hejdánkova pohledu subjektivity jednotlivce, tj. jeho 
sebevědomí, aby tuto překročil a dosáhl sám sebe. Ukazuje se, že jednotlivcovo 
sebevědomí je Hegelovi pouze prostředkem, jímž Duch dosahuje své absolutizace, a 
to překonáním subjektivity sebevědomí. Hejdánek tento proces shrnuje: „A tak místo, 
aby se zrušením boha Hegel člověku přiblížil, ještě více se od něho vzdaluje.“20   

Konceptualizace „superudálosti“ vychází z konceptualizace „události“. Pro 
událost je charakteristické dění, jehož pohyb je pohybem postupné stabilizace, a to 
stabilizace jakožto postupného „zhušťování“ události v stabilizovanou podobu, jejíž 
určitost dosahuje maxima koncem dění. Teprve koncem dění je událost definitivně 
zpodobněna. Avšak pro ukončení dění skončila i sama událost, kvůli čemu sama její 
stabilizovaná podoba dosáhla konce. Bez dění není bytí. V textu z roku 1957, Čas a 
dějiny, Hejdánek podotýká: „Proti předpokladu jedné jediné vesmírné události však 
svědčí řada argumentů. Z nich přihlédneme blíže k jedinému. Jedna jediná vesmírná 

                                                 
19 L. Hejdánek, Feuerbachova filosofie člověka, in: týž, Setkání a odstup, Praha 2010. 
20 Viz. Tamtéž. 
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událost by ovšem neměla počátku ani konce. Byla by pouhým průběhem. Byl by to 
však divný průběh, který by byl rozdělen přítomnosti na tu nesmírnou část, která už 
není, a tu nesmírnou část, která ještě není. A ta přítomnost, která by obě části dělila, by 
stále unikala do neskutečnosti.“21 Zaměříme-li se na důraz, jaký zde Hejdánek kladu 
na konečnost, spjatou se skutečností události, ukáže se nám blíže, proč není uznání 
existence superudálosti možné. 

Jak bylo vidět v první kapitole, Hegelovo pojetí dění nevychází z události, přestože 
s pohybem dění, chápaným jako vývoj, pracuje. Dění jakožto vývoj je Hegelovi 
„pouze“ prostředkem k pohybu vědomí přicházejícího k sobě prostřednictvím 
druhého. Bytím pro druhého dosahuje bytí pro sebe. Tímto postupným naplňováním 
se postupně „znehybnňuje“, protože vývoj vědomí končí dosažením „rovnocenného“ 
uznání sebevědomí. Namísto uznání pracuje Hejdánek s reaktivitou, která nemůže 
dosáhnout konečné, naplněné podoby. Subjekt nemůže dosáhnout konečné podoby 
své subjektivity, resp. sebevědomí, protože pro Hejdánka událost nemá finální, 
konečnou podobu. Žádné naplnění subjektivity, kterým by bylo dosaženo nejvyššího 
stupně vývoje, a tím i „znehybnění“ dění udávání se, v Hejdánkově konceptu subjektu 
není přítomno. Zde by mohlo být namítnuto, že v textu z roku 1957, Dění a změna, 
Hejdánek říká, že „každé zvnějšnění je právě zánik vnitřního...každá událost slábne 
ve své dynamice po celou dobu svého průběhu a přechází v setrvačnost vnějšího 
charakteru.“22 Na námitku, opírající se o tuto pasáž, kde je důraz kladen na setrvačnost 
zvnějšnělé události, by ale bylo poznamenáno, že myšlenka události jako neustále se 
udávajícího dění je sice spojena s pohybem dění, které je postupně stabilizováno, avšak 
stabilizace sama neukončuje pohyb dění. Pohyb dění jako udávání se události 
přetrvává jako pohyb potud, přetrvává-li událost. Proto také postupná stabilizace 
postupuje, jen dokud událost přetrvává. A stabilizovaná podoba pohybu dění, tj. 
subjektivita, přetrvává rovněž jen po dobu přetrvávání události. Proto je subjektivita 
z vlastní niternosti neustále vystavena pohybu dění, do jehož stabilizace může 
částečně zpětně zasahovat. Přesto nemůže vést pohyb dění v úplnosti jeho stabilizace. 
Je to totiž právě subjektivita, co se stabilizuje. 

Niternost pohybu dění, který svou vázaností na udávání se události zabraňuje 
tomu, aby subjektivita plně převzala svou vlastní stabilizaci, je hlavním důvodem pro 
nemožnost dosažení naplnění subjektivity v tom smyslu, v jakém dosahuje naplnění 
sebevědomí v Hegelově pojetí. Mimo tento hlavní důvod je možné v Hejdánkových 
výkladech nalézt i vedlejší důvod. Tímto vedlejším důvodem je vnější stránka 
subjektivity, v druhé kapitola označená jako objektivní. Jak bylo naznačeno, objektivní 
stránka je stránkou zvnějšňování subjektivity v osvětí. A protože osvětí je sdílené, 
charakteristické reaktivitou, je to rovněž tato objektivní stránka, co neustále podněcuje 
pohyb subjektivity. Volně řečeno, osvětí „vytahuje“ subjektivitu „ven“, aby ji při 
navracení se zpět, „dovnitř“, nutilo zohlednit reaktivní podněty a přizpůsobit se jim.  

Hejdánek sám o nastíněných hlavních a vedlejších důvodech takto nehovoří. Přesto 
je z jeho poznámek patrné, že kreativní interpretací jsou popisy události, dění a 
subjektivity takto uchopitelné. A této kreativní interpretace bylo a je zapotřebí, aby 

                                                 
21 L. Hejdánek, Čas a dějiny (část I.: změna a současnost), ONLINE:  
https://www.hejdanek.eu/Functions/get_text.php?id=1522&mime=4, [27. 5. 2018]. 
22 L. Hejdánek, Dění a změna, ONLINE: 
https://www.hejdanek.eu/Functions/get_text.php?id=1244&mime=4, [27. 5. 2018]. 
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odlišnost mezi Hejdánkovou subjektivitou a Hegelovým sebevědomím bylo zřetelné. 
Jen díky zřetelnosti tohoto je totiž zřetelné, proč Hejdánek odmítá myšlenku 
superudálosti.  

Událost se v pohybech dění stabilizuje v subjektivitu. Tento pohyb nekončí, dokud 
se událost nepřestane udávat. Subjektivita je stabilizovaná událost, a jako taková je 
neustále ovlivňována pohybem dění a reaktivitou. V případě superudálosti by bylo 
nutné uvažovat u supersubjektivitě. Otázka supersubjektivity bude předmětem 
výkladů šesté kapitoly, proto ji zde nebudeme rozvíjet. Pohyb dění takové 
superudálosti by musel být buď pohybem, který v sobě zahrnuje pohyb ostatních 
událostí, tj. centralizuje jejich pohyby vůči sobě samé, nebo pohybem, který v sobě 
zahrnuje a udržuje pohyby událostí. První případ je možné představit si jako vír, 
druhý jako hlavní proud řeky. V obou případech by bylo třeba pracovat 
s předpokladem danosti podoby, v níž se události svými pohyby stabilizují, protože 
by nebylo na nich, jak se ve svých pohybech udávají.23 V Hejdánkových analýzách, 
zvláště v 3. sešitu Úvodu do filosofování, nemůže být o podobné „predestinaci“ vůbec 
řeč.24    

Duch, který by prostřednictvím jednotlivých sebevědomí přicházel sám k sobě, 
není z Hejdánkova pojetí superudálosti možný. Nutno však zdůraznit, že Hejdánek se 
v těchto ohledech o Hegelovi nevyjadřuje, ani koncept superudálosti s konceptem 
Ducha neztotožňuje.  

 
4. Dějiny vs. Dějinnost 
 

4.1 Dějiny 
 
V Hegelově pojetí procesu uznání je tento předveden jako pohyb, který prochází 

dějinami. V tomto smyslu se dějiny stávají historií děje pohybu naplňování 
vzájemnosti. Přitom sám pohyb naplňování je pohybem proměnlivosti způsobů, 
jakým k naplňování dochází. Pohyb proměnlivosti způsobů naplňování vzájemnosti 
je současně i pohybem proměnlivosti vzájemnosti.  

Výchozí podobou vzájemnosti je „nerovnocennost“, opírající se o dichotomii pána 
a raba. Ačkoliv by se mohlo z terminologického označení zdát, že je to pán, kdo je 
samostatným sebevědomím ve smyslu plného bytí pro sebe, není tomu tak. Pánovi je 
sice vlastní bytí pro sebe, avšak pro rabovu podřízenou úroveň ve vztahu bytí pro 
druhého (pro pána), není pánovo bytí pro sebe uznáno „plnohodnotným“ 
sebevědomím (rabem).25 Mimo to, žádostivost po věcech, které vytváří rab prací, 

                                                 
23 Oba zmíněné případy, jejich označení i výklad u Hejdánka explicitně nenalezneme. Jde tedy o naši 
„kreativní interpretaci“, kvůli čemu jsme otevřeni diskuzi o adekvátnosti výsledků této interpretace. 
24 Podotkněme, že označení „predestinace“ je pouze naším shrnutím Hejdánkových obšírnějších 
výkladů. 
25 „Nebytostné vědomí jest v tomto uznání pánovi předmětem, který je pravda jeho jistoty sebou 
samým. Ale je jasné, že tento předmět neodpovídá svému pojmu, nýbrž že v tom, v čem se pán 
pozvedl k své dokonalosti, dostalo se mu něčeho docela jiného než samostatného vědomí. Není proň 
samostatné vědomí, nýbrž naopak nesamostatné, není si tedy jist bytím pro sebe jakožto pravdou, 
nýbrž jeho pravda je naopak nebytostné vědomí a jeho nebytostné konání.“ Hegel, G.W.F., 
Fenomenologie ducha, Praha 1960, s. 159. 
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ukazuje na určitou míru pánovi závislosti na rabově činnosti.26 Vzhledem k oběma 
prvkům se „plnohodnotného“ sebevědomí dostává rabovi, který svého bytí pro sebe 
dosahuje vztahem k věci, jíž utváří.27 Utvářením se jeho sebevědomí zvnějšňuje právě 
na podobě věci, díky čemu žádostivý vztah pána k takto utvořené věci dává rabovi 
jistotu jeho bytí pro sebe.28  

Proces uznání, který je přítomný ve vzájemnosti dvou sebevědomí, prochází napříč 
dějinami proměnami způsobů svého uskutečňování. V krátkosti nastíněná dynamika 
pansko-rabské vzájemnosti je jedním příkladem takových způsobů. V Hegelově pojetí 
procesu uznání tento nekončí ve zmíněné dynamice. Proměnlivost způsobů 
uskutečňování, ovlivňující podobu vzájemnosti, jde dál. Prostupuje jednotlivá 
sebevědomí, která ve snaze překonat své nejistoty a strach usilují o nastolení takového 
způsobu, díky němuž by podoba vzájemnosti nastolila „rovnocennost“. V tomto 
popisu je přítomné dvojí: jednak snaha sebevědomí nabýt jistoty svého bytí pro sebe 
ve vzájemnosti bytí pro druhé, a jednak garance této jistoty, která by z vnějšího 
přístupu zajišťovala vnitřní samostatnost sebevědomí. Přitom prvního může být 
dosaženo pouze v součinnosti a prostřednictvím druhého.  

Aby mohlo být dosaženo garance samostatnosti sebevědomí, musí být garanta, 
který by přímo ovlivňoval bytí pro druhé a v něm se uskutečňující vzájemnost. Hegel 
popisuje tohoto garanta jako Ducha, který procházeje dějinami prochází jednotlivými 
sebevědomími tak, aby v jejich snaze dojít naplnění jejich bytí pro sebe zajistil trvalost 
jistoty jejich bytí. Procházení ducha dějinami Hegel ilustruje na proměně dějin podoby 
vzájemnosti jednotlivců.29 Navzdory zohledňování vlivu nahodilosti, daného určitou 
mírou samostatnosti, která se projevuje v pudech a vášních, jednotlivci mohou 
překonat tuto svou subjektivní vůli, jež má za cíl pouze vlastní dobro, aniž by se 
zabývala dobrem jako takovým. Pro jednotlivce je prostředkem překonání své 
subjektivní vůle rozum. Jen rozvíjením sebevědomí k dosažení rozumu může být 
překonána nejistota mínění a rozvažování, které znemožňují sebevědomí dosáhnout 
obecnosti a tím i jistoty ve vzájemnosti bytí pro druhé. Pouze rozum může dosáhnout 
této obecnosti a tak umožnit jednotlivcům naplnit svá bytí pro sebe ve vzájemnosti 
způsobů uskutečňování bytí pro druhé.  

                                                 
26 „Pán se vztahuje k rabovi zprostředkovaně skrze samostatné bytí, neboť právě jím je rab poután, to 
je jeho pouto, od něhož nedovedl v boji abstrahovat, pročež se ukázal nesamostatným, ukázal, že jeho 
samostatnost je ve věcnosti... Právě tak se pán vztahuje zprostředkovaně, skrze raba, k věci, rab jako 
sebevědomí vůbec se vztahuje k věci rovněž záporně a překonává ji, ale věc je proň samostatná a rab 
s ní tedy nemůže svým záporem být hotov až do jejího zničení, čili rab ji pouze zpracovává...pán, 
který vsunul raba mezi věc a sebe, spojuje se tím pouze s nesamostatností věci a má z ní čistý požitek, 
stránku samostatnosti však ponechává rabovi, který věc zpracovává.“ Tamtéž, s. 158. 
27 „...vědomí, zatlačené do sebe, stává se při utváření svým vlastním předmětem jakožto tvar 
utvářených věcí a v pánu nazírá bytí pro sebe zároveň jako vědomí.“ Tamtéž, s. 162. 
28 „Jelikož však pro nás čili o sobě je forma či bytí pro sebe totéž a protože v pojmu samostatného 
vědomí je bytí o sobě vědomím, není stránka bytí o sobě či věcnosti, které forma nabyla prací, žádnou 
jinou substancí než vědomím, a vznikla nová forma sebevědomí, vědomí, jež je si bytností jakožto 
nekonečnost čili čistý pohyb vědomí: vědomí, které myslí čili které je svobodným sebevědomím.“ 
Tamtéž. 
29 „Protože dějiny jsou utvářením ducha ve formě dění, bezprostřední přirozené skutečnosti, jsou zde 
stupně vývoje jako bezprostřední přirozené principy…“ Hegel, G.W.F., Základy filosofie práva, Praha 
1992, s. 366. 
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Sebevědomí dosahuje rozumu postupně. Dějiny jsou sice dějinami způsobů 
uskutečňování vzájemnosti jednotlivých sebevědomí, nicméně na pozadí těchto dějin 
se odehrávají dějiny postupného překonávání mínění a rozvažování. V tomto smyslu 
je pohyb dějin pohybem, jímž sebevědomí přichází k rozumu. „Světové dějiny jsou 
dále nikoli pouhý soud moci ducha, tj. abstraktní a rozumu prostá nutnost slepého 
osudu, nýbrž protože duch je o sobě a pro sebe rozum a to, jak jest rozum pro sebe 
v duchu, je vědění, jsou nutný rozvoj momentů rozumu, a tím momentů sebevědomí 
a svobody ducha, z pojmu toliko svobody ducha,- výklad a uskutečnění obecného 
ducha.“30 Rozum, projevující se v obecnostech pojmů, není samozřejmostí. Přesto se 
sám tento rozum snaží přiblížit se k sebevědomím jednotlivců, aby jim „napomohl“ 
v dosažení obecností, určujících vzájemnost způsobu uskutečňování svých bytí pro 
druhé, a tím jim i „napomohl“ naplnit bytí pro sebe.31  

Dějiny jsou dějinami dosahování rozumu. Jejich pohyb je pohybem naplňování 
sebevědomí obecností. Dějinnost dějin je pohybem rozumu a v tomto rozumu dochází 
sebevědomí Duch. „U sebevědomí spadá obojí v jedno, neboť duch ví sám sebe, je 
posuzováním své vlastní povahy a je zároveň činností, v níž k sobě přichází, a tak se 
vytváří, aby se učinil tím, čím je o sobě. Podle tohoto abstraktního určení lze o 
světových dějinách říci, že jsou znázorněním ducha, znázorněním toho, jak si 
vypracovává vědění toho, co je o sobě...“32 

 
4.2 Dějinnost 
 
Dějiny jako pohyb Ducha, který se v proměnlivosti způsobů uskutečňování 

vzájemnosti mezi jednotlivci v těchto zvnějšňuje, aby nakonec naplněním jejich 
sebevědomí v „rovnocenném“ uznání sám dosáhl naplnění vlastního sebevědomí, 
ukazuje dějiny jako děj zvnějšňování prostřednictvím zvnitřňování. Jak bylo řečeno 
v předcházející kapitole, Hejdánek myšlenku existence superudálosti, která by 
stabilizací pohybu dění nabývala naplněné podoby, odmítá. Vzhledem k tomu je 
Hegelův hlavní charakter dějin Hejdánkem odmítnut. O tom svědčí i vyjádření v textu 
Dění a subjekt: „Hledat subjekt v pozadí toho, co se děje (subjektně, tj. v pozadí akcí) je 
opět týmž vadným kruhem, resp. vadnou metodou, jako vůbec hledat trvalé v pozadí 
změny, čili chyba je v substanciálním pojetí.“33   

Nicméně, stále zbývá zohlednit sám pohyb dění, jenž je v dějinách přítomný právě 
v jednotlivcích, o jejichž vzájemnosti dějiny podávají výpověď. Tento pohyb je 
pohybem procesu přecházení události v subjektivitu, přičemž je vlastní každému 
z jednotlivců vlastním způsobem. Protože je každý jednotlivec v subjektivitě 
stabilizovanou podobou události, je pohyb dění každé události jedinečný. Navíc, 
přihlédne-li se ke vlivu, jaký má reaktivita na subjektivitu, ukazuje se, že jedinečnost 
subjektivity je neustále dokládána nejen vnitřní stránkou, prostřednictvím které 

                                                 
30 Tamtéž, s. 364. 
31 „ Účelem, který je v něm samém, je totiž člověk jen prostřednictvím božského, které je v něm, 
prostřednictvím toho, co bylo od počátku nazváno rozumem a co, nakolik je činné a sebeurčující, bylo 
nazváno svobodou.“ Hegel, G.W.F., Filosofie dějin, Pelhřimov 2004, s. 29.  
32 Tamtéž, s. 19. 
33 L. Hejdánek, Dění a subjekt, Dění a subjekt, ONLINE:  
https://www.hejdanek.eu/Functions/get_text.php?id=1504&mime=4, [27.5.2018]. 

https://www.hejdanek.eu/Functions/get_text.php?id=1504&mime=4
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v niternost subjektivity proniká pohyb dění, nýbrž i vnější stránkou, ve které je 
stabilizovaná niternost realizovaná akcemi v osvětí.  

Dějiny jsou v tomto smyslu dějinami dějinnosti, to znamená dějinami proměn 
subjektivity. Tyto proměny jsou vázány na dějinnou jedinečnost každého subjektu, 
protože subjektivita každého ze subjektů je výrazem pohybů dění událostí. A protože 
jedinečnost každého subjektu vyvěrá z (ne nutně násilné) konfrontace jeho 
subjektivity s osvětím, je ke své jedinečnosti (parafrázujeme-li Sartra) odsouzen 
neustále dokládaným faktem vlastní časové omezenosti, resp. konečnosti. Subjekt si je 
tohoto faktu vědom. Jak v textu Dění a změna říká Hejdánek: „Je vidět, že nutnou 
součástí pojetí změny a události je pojetí stárnutí, zastarání, ustrnutí, setrvačnosti, 
dokonce i rozkladu, desintegrace, rozpadu.“34  

Tato konečnost vede k tomu, aby subjekt přizpůsobováním se vůči reaktivním 
podnětům přizpůsoboval svou subjektivitu a tím ji i usměrňoval jemu vlastním 
jedinečným způsobem. Tuto možnost přizpůsobování se Hejdánek nazývá v textu 
Pojetí subjektu „kreativitou“: „Subjekty podle své úrovně jsou nadány kvalitnější či 
méně kvalitní, složitější či méně složitou kreativitou.“35 Z toho je třeba vyvodit, že 
subjektivitě je vlastní neustálé přizpůsobování se, které se projevuje v osvětí a které 
zároveň dokládá otevřenost pro vlastní proměnlivost. Vzhledem k tomu se 
subjektivita stává ztělesněním pohybu dění, který se v ní jako stabilizované podobě 
tohoto pohybu přenáší do osvětí, ze kterého se reakcemi zpětně subjektivita utváří. 
Proto je subjektivita stabilizovanou dějinností, která je neustále vyjadřována 
reaktivními pohyby.  

Mohlo by být namítnuto, že kreativita, kterou Hejdánek přisuzuje subjektu jako 
vyjádření jeho subjektivity, je blízká Hegelově důrazu na usilování sebevědomí o 
vlastní naplnění. Odpovědí by mohlo být odkázání na smysl, který Hegel dává tomuto 
usilování - tímto smyslem je naplnění sebevědomí Ducha samého v sebevědomí 
jednotlivce. A protože v Hejdánkově odmítání existence superudálosti je přítomné i 
odmítnutí takové existence v událostnosti subjektu, ztrácí se jakákoliv možnost 
přítomnosti superudálosti v subjektivitě. Proto Hejdánek odmítá i myšlenku 
„absolutní kreativity“: „Pojem absolutní kreativity nepovažuji za odůvodněný, jde 
pouze o úhrn jednotlivých kreačních aktů jako projevů kreačních schopností 
jednotlivých subjektů.“36 

 
5. Stát vs. Supersubjekt 
 

5.1 Stát 
 
Duch se ve své absolutnosti projevuje v rozumu, o jehož dosažení usiluje 

sebevědomí, aby si v bytí pro druhé zajistilo své bytí pro sebe. Pouze dosažením 
rozumu mohou jednotlivci svou vzájemnost natolik zobecnit, že mohou ve způsobu 
jejího uskutečnění dosáhnout „rovnocennosti“ vzájemného uznání. K rozumu je 

                                                 
34 L. Hejdánek, Dění a změna, Dění a změna, ONLINE:  
https://www.hejdanek.eu/Functions/get_text.php?id=1244&mime=4, [27. 5. 2018]. 
35 L. Hejdánek, Pojetí subjektu (Výklad disertační práce), ONLINE:  
https://www.hejdanek.eu/Functions/get_text.php?id=1262&mime=4, [27. 5. 2018]. 
36 Viz. Tamtéž.  

https://www.hejdanek.eu/Functions/get_text.php?id=1262&mime=4
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jednotlivec postupně přiváděn, a to vývojem způsobů uskutečňování bytí pro druhé 
v pohybu dějin. Pohyb dějin je pohybem zobecňování vzájemnosti, přičemž rozum je 
jako vývoj postupného zobecňování sebevědomí součástí tohoto pohybu.   

Postupné zobecňování vzájemnosti provází vývoj společnosti. Čím více je ve 
vzájemnosti jednotlivců zobecňováno jejich sebevědomí, tím více je zobecňována 
podoba společnosti. V Hegelově pojetí to vede až k takové podobě, kterou nazývá 
státem: „Stát je skutečnost mravní ideje - mravní duch, jakožto zjevná, sobě samé jasná, 
substanciální vůle, která se myslí a ví, a to, co ví a pokud to ví, vykonává.“37 

Stát jako zobecněná, mravností prostoupená vzájemnost, spjatá ve společnost, je 
zobecněním vzájemnosti sebevědomí. „Stát o sobě a pro sebe je mravní celek, 
uskutečnění svobody, a absolutním účelem rozumu je, aby svoboda byla skutečná.“38 
Nejvyšší forma státu je zpodobněna v nejvyšší formě zobecněného sebevědomí a jeho 
vzájemnosti.39 A protože nejvyšší formou sebevědomí je rozum, představuje se 
nejvyšší forma státu jako ztělesnění rozumu v jednotlivcích jako členech tohoto státu: 
„Tím, že stát, vlast vytváří společné jsoucno, kde se subjektivní vůle člověka podrobuje 
zákonům, mizí protiklad svobody a nutnosti. Nutné je rozumné jako to substanciální 
a svobodní jsme tím, že je uznáváme jako zákon a zákon následujeme jako substanci 
naší vlastní podstaty.“40  

Ve vývoji rozumu, vyvíjí se k absolutnosti Duch. „Stát je božská vůle jakožto 
přítomný, ke skutečné podobě a organisaci světa se rozvíjející duch.“41 Je-li stát ve své 
nejvyšší formě zprostředkovatelem rozumu, je tím současně i zprostředkovatelem 
absolutnosti Ducha. Sebevědomí jednotlivce, naplňované vzájemností, ztělesňuje ve 
své nejvyšší formě nejvyšší formu státu, čímž v důsledku ztělesňuje i nejvyšší formu 
Ducha. Absolutnost Ducha se v rozumu stává absolutností sebevědomí.  

Cílem, k němuž chce Duch v pohybu dějin dospět, je vlastní sebevědomí. Tohoto 
cíle dosahuje pohybem postupného zobecňování vzájemnosti v postupném vývoji 
společnosti. Pohyb dějin vede k zajištění sebevědomí naplněním jeho bytí pro sebe 
v rozumu. Vzhledem k tomu vede pohyb Ducha v pohybu dějin k dosažení svého cíle 
v rozumu sebevědomí jednotlivců. Duch dochází své absolutnosti v sebevědomí 
jednotlivce. Nejvyšší forma státu zajišťuje „rovnocennost“ vzájemnosti.   

 
5.2 Supersubjekt 
 
Problematika dynamiky trojího vztahu Duch-Stát-Sebevědomí má v Hegelově 

pojetí podobu dynamiky stabilizace pohybu, uskutečňovaného v dějinách 
zvnějšňování Ducha v mravních idejích, jejichž internalizací v sebevědomí jednotlivců 
dosahuje Duch vlastní absolutnosti. Duch je zvnitřněn v sebevědomí jednotlivců, díky 
čemu naplňuje vlastní bytí pro sebe. 

Zmíněná dynamika trojího vztahu není u Hejdánka přítomná. Zatímco pro Hegela 
je stát v určitém smyslu „organismem“, jehož život je ztělesněn členy státu, u 

                                                 
37 Hegel, G.W.F., Základy filosofie práva, Praha 1992, s. 274. 
38 Tamtéž, s. 279. 
39 „Záleží na tom, aby se zákon rozumu pronikal se zákonem zvláštní svobody a aby se můj zvláštní 
účel stal identický s tím, co je obecné, jinak stát spočívá ve vzduchu. Sebecit individuí tvoří jeho 
skutečnost a jeho pevnost je identita oněch obou stránek.“ Tamtéž, s. 286. 
40 Hegel, G.W.F., Filosofie dějin, Pelhřimov 2004, s. 33. 
41 Hegel, G.W.F., Základy filosofie práva, Praha 1992, s. 291. 
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Hejdánka má stát typickou podobu institucí, jejichž cílem je ovlivňovat vnější stránku 
subjektivity, resp. realizaci subjektu prostřednictvím reaktivity v prostředí osvětí tak, 
aby bylo zabráněno možnosti střetu a potlačování.  

Nicméně, navzdory odlišnosti Hejdánkova pojetí státu je možné v jeho textech 
narazit na termín „supersubjekt“. Tento termín však používá v negativním smyslu. 
Vyjděme z textu z roku 1982 Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost, kde říká: 
„Supersubjekt je pouze relativní pojem, totiž relativní vůči určitému subjektu. Tak 
kupříkladu červenou nebo bílou krvinku můžeme považovat za subjekt týmž právem, 
jako nějakého bičíkovce nebo amébu, krevní systém je však zařazuje do vyššího celku, 
takže organismus vcelku představuje vzhledem ke krvinkám supersubjekt.“42 
Z řečeného jasně vyplývá, že „supersubjekt“ je termín relativní, tj. opírající se o vztah 
k subjektu, vůči němuž má vyšší úroveň.  

Vyšší úrovní je třeba rozumět vyšší rovinu, v níž se nachází. „SUPERsubjektem“ je 
proto, že stojí „nad“ rovinou subjektu, resp. že je jako celek umístěn na vyšší rovině. 
Relativita vztahu výšky a níže je dána mírou způsobu integrace: „Podmínkou užití 
takového termínu je ovšem efektivní integrita supersubjektu, tj. to, že supersubjekt je 
skutečným subjektem.“43 Připomeňme, že pro lepší srozumitelnost hloubky 
„integrace“ užíváme našeho termínu „stabilizace“.    

Jak bylo patrné v předcházejících kapitolách, myšlenkový koncept 
„superudálosti“, přestože Hejdánkem odmítnutý, vychází z představy události, která 
je svým hlubinným rozsahem natolik „široká“, že ve svém dění umožňuje stabilizaci 
většího množství subjektů. Vnitřní stránka těchto subjektů by tak byla vázána na tutéž 
událost. „Superudálost“ však není možná z dříve uvedených důvodů. Z obdobných, 
ačkoliv přímo protikladných důvodů ale není možný ani „supersubjekt“.  

Oproti „superudálosti“, kde by měla mít přednost vnitřní stránka subjektu, měla 
by u „supersubjektu“ mít přednost vnější stránka. „Supersubjekt“ by totiž musel být 
natolik stabilizovaným celkem, že by v sebe integroval větší množství subjektů. Jeho 
reaktivita by musela být schopna na sebe navázat jiné subjekty, které by pro svou nižší 
úroveň stabilizace měly i nižší úroveň možnosti vzájemné reaktivní integrace. 

Nemožnost reaktivní integrace nižších subjektů v jeden sourodý, jednotný celek 
vyšší úrovně je antinomií Hegelova pojetí státu. Hejdánkovo odmítnutí myšlenky 
„supersubjektu“ je odmítnutím myšlenky organického celku, který by v sobě 
sjednocoval nižší celky jako své části. V tomto smyslu je současně i ilustrací hlavních 
důvodů, pro které není Hegelův koncept organičnosti státu jako celku, který „žije“ 
svými členy, přijatelný v Hejdánkově méontologické filosofie. A to i navzdory 
blízkosti organičnosti státu a „supersubjektu“.     

 
Závěr 
 
Hejdánkovou snahou bylo předestřít odlišný způsob uvažování, než jaký v jeho 

době v Evropě převládal. Přestože zdůrazňoval nutnost vypracování nového 
pojmového aparátu, který by umožnil posunout jak filosofický, tak vědecký 
metodologický přístup k hlubší otevřenosti vůči širším - na první pohled ne patrným 

                                                 
42 L. Hejdánek, Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost, in: týž, Nepředmětnost v myšlení a ve 
skutečnosti, Praha 1997. 
43 Viz. Tamtéž. 
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- souvislostem, nečinil tak bez respektu k myšlení dřívějších filosofů. Uznávaje každou 
z filosofických koncepcí za výraz intelektuálního ducha doby, mířil svou kritikou čistě 
na ty možnosti, ve kterých by byly aspekty oněch filosofů začlenitelné do Hejdánkova 
vlastního přístupu. Proto podobně jako oni filosofové, pokoušel se i Hejdánek 
předestřít pomalu se proměňujícího intelektuálního ducha doby, kterému chtěl dát 
výraz jak svým novým metodologickým přístupem, tak i v něm obsaženém novém 
pojmovém aparátu.   

V jednotlivých kapitolách jsme se pokusili naznačit, jaké aspekty spojují Hejdánka 
s Hegelem. Především nám šlo o přiblížení postojů, které první zastával vůči druhému 
a pro jaké důvody měly ony postoje souhlasnou anebo odmítavou povahu. Cílem 
nebylo podat zevrubnou analýzu celku myšlení obou autorů, nýbrž poukázat na určité 
styčné motivy. Nešlo nám o kritiku Hegela jako takového, ale o představení důvodů, 
pro které jej Hejdánek reflektuje kriticky vzhledem ke svému vlastnímu přístupu. 
Představená Hejdánkova kritika proto není kritikou nedostatečnosti samotného 
Hegela. Právě naopak, jak jsme se pokusili ukázat, Hejdánek na Hegela v jistých 
ohledech navazuje, přičemž ale čtenáře ve svých dílech upozorňuje, jakou podobu tato 
návaznost má. Přiblížení těchto návazností včetně zmíněných upozornění bylo i 
obsahem naší práce.  

Na závěr ještě podotkněme, že myšlenky, zmíněné v jednotlivých kapitolách, jsou 
jen uvedením do podobností a odlišností mezi oběma autory. Provedení co možná 
nejhlubšího srovnání vyžaduje mnohem většího prostoru, než jaký máme k dispozici 
v tuto chvíli. Proto prosíme čtenáře o trpělivost, v blízké době se o představení 
takového rozsáhlého srovnání pokusíme. 

 

Shrnutí 

Evropa je reflektovatelná jako prostor pokusů o prezentaci idejí, utvářejících její 
dějiny. Dokonce je možné říci, že sama je dějinami svých intelektuálních dějin. Jeden 
z vážných a systematických pokusů o vyložení jejích dějin provedl Hegel. Jeho 
koncept absolutní racionalizace subjektivity se však ve 20. století ukázal jako 
nedostatečný, a to právě pro svou absolutnost, vnímanou jako uzavřenost. Vznikaly 
tak pokusy o nový výklad subjektivity, mezi kterými je možné nalézt i Ladislava 
Hejdánka. Jedním z autorů, u kterých se Hejdánek při vytváření své méontologie 
inspiroval, byl také Hegel. Důraz, jaký právě Hegel kladl na pohyb a změnu, považuje 
Hejdánek za významný, téměř až přelomový krok v přechodu k filosofii 20. století. A 
zvláště pro podobu Hejdánkovy vlastní filosofie jsou některé aspekty Hegelova 
myšlení důležité. Cílem tohoto příspěvku proto je vyzdvihnout tyto aspekty a 
reflektovat důvody, pro které Hejdánek zastává vůči Hegelovi jednou kladný, jednou 
záporný postoj.   

 

Summary:  

„Dialectics of the Higher´s Historicity“. Europe can be reflected as such space, where 
attempts for presentation of ideas is being done. These ideas creates Europe´s history. 
It goes so far, that it could be said, that Europe itself is the history of its intellectual 
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history. To summarize this type of history presupposes systematic perspective. This 
perspective can be found in Hegels reflections. His reflections focused on conception 
of absolute rationalization of subjectivity. Nonetheless, in 20th century this conception 
was perceived as too absolute. Thus, many authors tried to show openness of 
subjectivity. One of these authors was also Ladislav Hejdánek. The aim of this paper 
is to show, how Hejdánek´s own philosophy reflects some aspects of Hegel´s. It will 
be shown not only positive admiration or even inspiration, but also critical distance 
which lies between Hejdánek and Hegel.  
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Úvod 
 
 Jsme srdcem, nebo periférií Evropy? Měli bychom si ujasnit, co rozumíme 

Evropou, co jejím srdcem a co periférií, tedy okrajem. Může být periférie alternativou 
k srdci? S oběma pojmy pracujeme metaforicky – srdce je pumpou, která rozhání krev 
v těle a tím ho udržuje naživu, a zároveň centrem víry pro staré Izraelce i lásky nejen 
pro romantiky. Periférie je okraj, který biologicky může znamenat končetiny, sociálně 
a politicky místa, na která se zapomíná, která jsou marginální. Možnost, že bychom se 
mohli ocitnout úplně mimo Evropu, geograficky nepovažuji za uskutečnitelnou, 
politicky snad jen ve stavu nepříčetného šílenství, nepředpokládám, že bychom se 
mohli stát druhým Švýcarskem, o Británii ani nemluvě, tak se budu pohybovat jen 
mezi srdcem a periférií Evropy. Pokud se přidržíme organické metafory, tak srdce i 
periférie jsou součástí jednoho organismu a vzájemně se potřebují, jen organismus bez 
nějaké končetiny může přežít, zatímco periférie bez srdce ne. 

K tématu jsem cosi psal pod podobným názvem před čtrnácti lety, když jsme 
vstupovali do EU.1 Co se od té doby změnilo? Snad jen to, že jsme sice ještě stále 
součástí EU, ale posunuli jsme se svým politickým jednáním dále na periférii, zvláště 
svou konformitou vůči zdánlivě středoevropské, fakticky spíše východoevropské 
mentalitě a východoevropsky satelitnímu myšlení a jednání. 

 
Srdce, nebo periférie v Palackého a Pekařově díle 
 
Jak jsme se viděli sami a jak nás viděli jiní? Podle Palackého jsme v srdci Evropy a 

zároveň mostem mezi Západem a Východem,2 podle Pekaře na periférii západní 
Evropy, Masaryk jednal tak, že jsme se v srdci opravdu ocitli, Beneš se pokusil udržet 
alespoň ten most, Jan Masaryk si na ten most jen stěžoval, že se po něm moc šlape. 
S Havlem a Chartou 77 jsme opět mířili do srdce Evropy, i když potom Havlovo 
politické prezidentské srdce tlouklo spíše přes Atlantik, s Klausem a Zemanem se opět 

                                                 
1 Šimsa, M. Otázka Evropy na periférii, nebo v srdci Evropy? in Hrubec, M.(ed.): Spravedlnost a 
demokracie v evropské integraci. Praha, Filosofia 2005, s. 157-170. 
2 Palacký, F. Úvod o dějinách českých. Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Díl 1, č. 1, Praha 1848, 
s. 7-19. 

mailto:martin.simsa@ujep.cz
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stěhujeme na periférii, chvilky slávy získávají sypáním písku do soukolí evropské 
komunikace a spolupráce. Hejdánek po revoluci sebevědomě odmítal heslo „Návrat 
do Evropy“ s tím, že v Evropě jsme vždy byli a změnit se musíme jak my, tak západní 
Evropa, abychom se potkali v evropském myšlení a jednání. Ani jedno se ve větší míře 
nestalo a pokud ano, tak spíše k horšímu. Mimo jiné kvůli politikům, kteří vystupovali 
mnohem razantněji a sebevědoměji než Havel, ale fakticky jednali tak, že jsme se ocitli 
na periférii, aniž bychom si toho byli vědomi. Myslíme si, že jsme pořád srdcem 
Evropy, a přitom se stále více stáváme periférií Evropy. 

 V srdci Evropy nás vidí Palacký. Pro něj jsme křižovatkou, západo-východním 
mostem, středem i srdcem Evropy. Podle Palackého nás středem či srdcem Evropy činí 
česká reformace a husitství, protože jedině v tomto údobí jsme byli dějinným 
hybatelem Evropy, šlo o celoevropský úkol, reformu západního křesťanstva – tak také 
Palackého interpretují Masaryk a Rádl. Pro Palackého je dějinným hybatelem, 
subjektem, národ. Löwenstein Palackého pojetí dějin považuje za „romantickou 
konstrukci“, ale zároveň za „vstupenku do evropského salonu“.3 Musíme ovšem 
dodat, s romanticky liberálně nacionálním Palackým vstupujeme do romanticky 
liberálně nacionální Evropy. Palacký vedle napsání českomoravských dějin, jimiž 
buduje národní české a moravské sebe-vědomí, chce udržet Rakousko jako 
středoevropskou říši s faktickou převahou Slovanů normativně jako rovnoprávnou 
federaci proti potenciální převaze Němců ve střední Evropě a proti Rusům. Palacký 
sice jako politik občas hrál ruskou kartu proti domácím i zahraničním Němcům, za což 
ho oproti Havlíčkovi Löwenstein chválí, ale realisticky si od Rusů nic nesliboval, 
zvláště ne po pouti v roce 1868.  „Politik, na rozdíl od ideologa, musí zvážit reálné 
šance, možnost uplatnit a prosadit vlastní cíle. Odtud politika Palackého střídavé 
pokusy najít spojence – ať už na půdě austroslavismu či v podobě „federace české 
uvnitř federace rakouské“, ať už spojenectvím se zemskou šlechtou nebo carem. Je 
charakteristické pro Masarykovo pojetí politiky, že proti podobnému taktizování dává 
přednost „opravdovému“ Havlíčkovi – nepolitikařícímu, nehistorizujícímu, 
kritickému, pokrokovému. Nechci nikomu křivdit, a proto není konstatováním 
morálním, nýbrž ryze politickým, řeknu-li: Havlíčkův realismus nebyl tak realistický, 
ba víc: mohl si dovolit nedělat kompromisy.“4 

 Na periférii Evropy nás viděl Pekař jako empirický, pozitivistický historik. 
Některé jeho formulace znějí, jako kdyby je vyslovil Václav Klaus v době, kdy jsme 
vstupovali do EU. To, když mluví o tom, že jsme vždy museli poslouchat povel 
Evropy. Pekař nás s Gollem vidí jako část západní Evropy, české dějiny nechápe jako 
„dílo v základě autonomního českého vývoje“, ale ukazuje, že „ráz tohoto vývoje je 
určován především vlivem, vzorem, úsilím, duchem západní Evropy.“5  V hodnocení 
husitství a jeho evropského významu a přínosu je Palackému a Masarykovi blíže, než 
bychom si mysleli. Cituji: „… i my účastnili se práce společné, od 10. do 20. století; 
v době gotické, v husitství zevropeizovali jsme se do té míry, že jsme se cítili kulturně 
silnější, že jsme sami chtěli udávat směrnice Evropě, své učitelce a vychovatelce, sami 
se uchopit kormidla. V té souvislosti je husitství nejvýznamnějším bodem našeho 

                                                 
3 Löwenstein, B. My a ti druzí. Brno, Doplněk 1997, s. 236. 
4 Tamtéž, s. 237. 
5 Pekař, J. Smysl českých dějin, 1928, in Spor o smysl českých dějin 1895-1938. ed. Havelka, M. Praha: 
Torst 1995, s. 503. 
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podílu v budování evropské osvěty – ale na rozdíl od Palackého a jeho pojetí třeba 
zdůraznit, že je to podíl v myšlenkové a mravní snaze, k níž nás vychovala, již k nám 
vnesla cizina, nikoliv něco, co by nezávisle od Evropy vyrostlo samo z českého ducha 
a prostředí.“6 Vliv Evropy na české dějiny shrnuje Pekař takto: „autonomie českého 
vývoje je omezena podstatně duchovým vlivem a povelem Evropy. … Rozhodující 
vliv Evropy v souvislostech a modalitách vyložených je mi, zavírám, hlavním, daleko 
nejdůležitějším faktorem našich dějin, hlavním tvůrcem našeho osudu.“7 Pekař 
odkazuje na středoškolskou učebnici, kterou vydal poprvé v roce 1914 jako Dějiny naší 
říše, podruhé v roce 1921 jako Dějiny československé.  Pekař se snaží poněkud 
hegelovsky tvrdit, že když jsme jednali evropsky, tak jsme to nebyli my, kdo jednal, 
ale Evropa naším prostřednictvím, tedy ne my, ale Evropa byla dějinným subjektem.  

 
Masarykova Evropa 
 
 Jako sebevědomý Evropan vystupuje a jedná Masaryk. Když píše Rusko a 

Evropa, tak samozřejmě mluví jménem Evropy a cílem knihy bylo přiblížit Rusko 
Evropě a Evropu Rusku.8 Když za války píše Novou Evropu, tak se nezdráhá celou, 
zejména střední a východní Evropu překopat a přeorat.9 Ne, že by se to stalo tak, jak 
to Masaryk naplánoval a narýsoval, ale projevil se tu způsob politického myšlení a 
jednání předtím od dob husitů ani potom v evropském měřítku u nás nevídaný. 
Masaryk založil ve středu Evropy novou demokratickou republiku. Za to ho dokonce 
pochválil jinak dosti kritický Patočka, považuje to za Masarykův největší filosofický 
čin a jako správný platonik se kloní před Masarykem jako před „filosofickým králem“ 
výrokem: „Filosofové stát většinou budovali ideálně, vytvořit jej skutečnou politickou 
akcí – to v celých dějinách bylo dáno jen jednomu mysliteli, a to právě Masarykovi.“10 

 
Rádlova kritika 
 
 Rádl první otevřeně kritizuje Palackého dějinnou konstrukci postavenou na 

„válce Čechů a Němců“,11 Evropa pro něj znamená nejen Evropu národů, které vidí 
jako dějinně podmíněné, ideologické děti 19. století, které už překročily svůj vrchol, 
ale především západní křesťanskou Evropu s demokracií, lidskými právy, filosofií, 
vědou a kulturou, kde národy neválčí, ale jedinci svobodně hledají pravdu a vzájemně 
se respektují se svými náboženskými, filosofickými i kulturními odlišnostmi. Rádlova 
kritika nacionalismu je kritikou romantického a pozitivistického naturalismu, 
organických koncepcí společnosti, národa a státu. 
                                                 
6 Tamtéž, s. 504. 
7 Tamtéž, s. 508. 
8 Masaryk, T. G. Rusko a Evropa I. Praha: Ústav T. G. Masaryka 1995, s. 10 „Při své práci jsem měl 
zvláštní dvojaké postavení: myslil jsem na evropské i na ruské čtenářstvo – pro jedno bylo často třeba 
vylíčit věci neznámé, pro druhé bylo často nutno věci známé formulovat jinak a celek posunout do 
jiného světla.“ s. 13: „Přehlížíme-li vývoj od Petra, vidíme, že Rusko je rozdvojeno ve dvě poloviny, 
v Rusko staré s kulturou předpetrovskou a v Rusko nové, evropské.“ s. 16: „Rusko je – také Evropa. 
Stavím-li tedy Rusko a Evropu proti sobě, srovnávám dvojí období; Evropa není Rusku podstatně cizí, 
ale Rusko si ji přece neosvojilo, dosud neosvojilo úplně.“ 
9 Masaryk, T. G. Nová Evropa. Brno, Doplněk 1994 
10 Patočka, J. Pokus o českou národní filosofii a její nezdar. In Češi I, Praha, Oikoymenh 2006, s. 343 
11 Rádl, E. Válka Čechů s Němci. Praha, Melantrich 1993 
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Hejdánkova korekce 
  
Hejdánkovi je Rádlova kritika sympatická, považuje ji za nosnou a schůdnou, ale 

zároveň se domnívá, že neřeší problém nacionalismu nebo se tváří jako by to byl jen 
pseudoproblém. Je to jeden z mála bodů, v nichž se Hejdánek výslovně odchyluje a 
odlišuje od Rádla. Masarykovo řešení se mu jeví realističtější v tom, že Masaryk 
považuje národy za „skutečné“, i když jsou založeny na omylech, ideologiích, násilí a 
chybných výkladech minulosti. Hejdánek problém v nových koncepcích národa vidí 
v tom, že se z národa stává idol, super-totem, posvátné jsoucno, nadlidská, 
nadindividuální „osoba“ a to vede ke katastrofám.  Tedy navrhuje navázat na 
Masarykovo řešení, které poskytl v České otázce a v Naší nynější krizi, tedy v re-
formování, pře-programování, pře-hodnocení ideje národa v tom smyslu, že kriticky 
zhodnotíme minulost a rozhodneme se pro takový národní program, který může 
přijmout každý člověk, nejen příslušník daného národa. Hejdánek interpretuje 
Masarykův výrok, že česká otázka je buď světová, nebo to není vůbec žádná otázka 
v tom smyslu, že cena našeho evropského přínosu „se bude měřit tím, kolika jiným 
lidem a národům budeme umět nabídnout něco, co budou moci přijmout za své (a ne 
si pouze „koupit“), nikoliv tím, co nás od nich ještě více oddálí.“12 – To napsal 
Hejdánek v roce 1993 – od té doby a zvláště v posledních cca 14 letech, tedy od 
momentu, kdy jsme vstoupili do EU, postupuje ono oddalování. 

 
Čeští Evropané 
 
 Byli Palacký, Masaryk a Rádl Evropané? Palacký byl liberálním, romanticky 

nacionálním Evropanem v liberální, romanticky nacionální Evropě, která v první půli 
20. století přecházela z liberálně nacionální fáze do fáze extrémně nacionalistické, 
fašistické a nacistické s oslabenou liberální demokracií na ústupu. Masaryk i Rádl byli 
Evropané s americkým pojetím puritánské demokracie, která šla proti duchu doby. 
Hromádka při interpretaci Masaryka jako Evropana ukazuje Masarykovu návaznost 
na evropskou literaturu a filosofii, antiku, židovství, křesťanství, humanismus, 
reformaci, osvícenský racionalismus. Masarykovo evropanství popisuje takto: 
„Evropa existuje pouze pro toho, kdo je zúčastněn dynamicky a vědomě na jejích 
zápasech a bojích, kdo rozumí motivům jejího dila, kdo rozumí smyslu evropského 
kulturního tvoření. Usednout ke stolu Evropy neznamená si sednout k plným mísám 
a labužnicky se najíst. Být Evropanem znamená, vzít uvědoměle a odpovědně na sebe 
poslání Evropy a filosoficky, mravně, politicky a ovšem nábožensky bojovat o vítězství 
těch tendencí, které činí Evropu Evropou. … Evropanství je ono dynamické napětí, 
kterým z moře evropského pronikají stále určitěji a výrazněji svrchované normy 
pravdy, práva a spravedlnosti, ideály osobní svobody, osobní svéprávnosti, osobní 
odpovědnosti a lásky.“13 

 Jaké jsou evropské hodnoty? Lidská důstojnost, lidská a občanská práva, 
demokracie, pravda, spravedlnost, tedy hodnoty spojené s křesťanstvím, koncepcemi 

                                                 
12 Hejdánek, L. Národ: ideologie či idea? In: Rádl, E. Válka Čechů s Němci. Praha, Melantrich 1993, 
 s. 285-287. 
13 Hromádka, J. L. Masaryk, Praha, J. Laichter 1930, s. 185. 
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lidských práv a demokracie. Ústupem od těchto hodnot odcházíme z Evropy. Jestliže 
většinově nevíme nic o křesťanství a nejsme ani křesťany, ale ani ateisty, lidská práva 
vyměníme za ruské a čínské zboží, tak přestáváme být Evropany. Jestliže chceme být 
Evropany, tak to musíme nějak projevit, tedy přemýšlet o evropských otázkách, mluvit 
a psát o nich, volit evropské politiky a strany. 

 
Střední Evropa 
  
 V době minulého režimu jsme byli považováni za východní Evropu a sovětský 

satelit. Na poli kultury se tomu snažili čelit naši spisovatelé, konkrétně Karel Kosík14 
a Milan Kundera15 tím, že o nás psali jako o střední Evropě, ovšem středoevropané, o 
něž se opírali jako Kafka, Hašek, Janáček či Freud byli středoevropany jen místem 
narození, kulturně byli Evropany. Rádl ve Válce Čechů s Němci (1928) píše o 
středoevropském nacionalismu, který je dítětem německého romantického 
nacionalismu 19. století, ten staví do protikladu se západním pojetím svobody, které 
platí na druhém břehu Rýna, kde je svoboda spojena se zákonem a s odpovědností16 a 
národ i stát jsou chápány ne jako kmen nebo velká rodina, ale jako to, vůči čemu jsem 
loyální a za co jsem odpovědný. Středoevropský nacionalismus nyní znovu ožívá tváří 
v tvář migrační krizi, která se nás sice tkla jen virtuálně, ale naši politici, média i 
veřejnost se chovají jako bychom byli permanentně ohrožováni davy migrantů. Je to 
ovšem zároveň také politika české opatrnosti či vychytralosti. 

 
Evropa 
 
 Co je Evropa? Rádl říkal: řecká filosofie, křesťanství a římské právo, demokracie 

a lidská práva. Habermas: lidská důstojnost; lidská práva; demokracie – spravedlivé 
procedury, občanská participace, tvorba veřejného mínění a společné vůle, 
demokratické sebeurčení, demokratická legitimita – volba a zpětná vazba 
prostřednictvím veřejné kritiky volených zástupců občany; spravedlnost (možnost 
zmírnění a proměny strukturální sociální nerovnosti); lidská a občanská solidarita;17 
Ferrara uvažuje o Evropě jako sedimentu ústavních demokratických dokumentů 
v nejrozsáhlejším demokratickém prostoru planety a vypichuje nové body oproti 
starším demokratickým ústavám, hlavní smysl EU je pro něj demokratický projekt 
k vyloučení války, zákaz trestu smrti, ochrana integrity lidské osoby, každá lidská 
bytost má svou hodnotu (základ kosmopolitního projektu, z tohoto bodu rozvíjí Held 
i Habermas demokratický kosmopolitismus), svoboda, nezávislost a pluralita 
sdělovacích prostředků, rovnost žen a mužů ve všech oblastech, ochrana práv 
spotřebitelů, právo starších osob na důstojný, nezávislý, společenský a kulturní život 
– poněkud nepatřičné mi připadá Ferrarovo vyzdvihnutí formulace: „Evropa jako 
mimořádný prostor pro naději lidstva“,18 protože v okamžiku, kdy se daly do pohybu 

                                                 
14 Kosík, K. Co je střední Evropa, Obrana Karlova mostu, LtN, Praha 1992, č. 51–52. 
15 Kundera, M. Únos Západu aneb tragédie střední Evropy (1983) in 
http://www.smatana.sk/archiv/clanky/kundera/milan-kundera-unos-zapadu-aned-tragedie-
stredni-evropy-1983. 
16 Tyto myšlenky Rádl explicitně rozvíjí in Rádl, E. O německé revoluci. Praha 1933. 
17 Habermas, J. K ustavení Evropy. Praha, Filosofia 2013. 
18 Ferrara, A. Evropa jako mimořádný prostor. In Nedostatek soudnosti. Praha, Filosofia 2007 

http://www.smatana.sk/archiv/clanky/kundera/milan-kundera-unos-zapadu-aned-tragedie-stredni-evropy-1983
http://www.smatana.sk/archiv/clanky/kundera/milan-kundera-unos-zapadu-aned-tragedie-stredni-evropy-1983
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statisíce lidí z Afriky a Asie, aby se do toho mimořádného prostoru dostaly, tak to 
Evropu hodně rozkolísalo, i když stará, západní Evropa je se situací pořád schopna se 
vyrovnávat lépe, lidštěji a etičtěji než Evropa nová, střední či spíše opět znovu 
východní. Ještě jedna myšlenka je důležitá jak pro evropské právo, tak pro evropské 
občany a filosofy, a tedy že zdrojem i cílem evropského práva je evropský občan. 
Evropský občan se může sám brát o svá práva na evropské úrovni. Právo ovšem 
nevystačí samo o sobě, aby platilo, musí ho respektovat nejen evropské státy, ale i 
evropští občané, společenství je vytvářeno spíše povinnostmi, než právy, tedy 
převzetím břemen, která jsou s právy druhých, tedy zejména slabších, spojena. 

 
Závěr 
 
 Srdce a periférie nejsou objektivní měřítka a veličiny, záleží na nás, je to druh 

volby, způsob myšlení a jednání, které nás přibližují srdci či odsouvají na periférii. 
Někomu, například Petrovi Bláhovi, je na periférii dobře, jiní nás na periférii vedou 
záměrně, protože se jim tam lépe vládne, bez konkurence tam dominují. Jsme v srdci 
Evropy, pokud máme Evropu v srdci, na periférii, pokud jednáme jako by nám Evropa 
byla ukradená či nám cosi diktovala a poroučela. Naše politická, populistická 
reprezentace nás vede na periférii, pokud budeme chtít a budeme evropsky myslet a 
pracovat, můžeme mít Evropu nejen v srdci, ale také budeme v jejím srdci. Je to otázka 
vůle, času a práce. Ovšem čím dále na periférii nás naši populisté odvedou, tím delší 
bude cesta k jejímu srdci, pokud neuvažujeme o sobě jen jako o jedincích, ale také jako 
o součásti demokratického společenství.  

  

Shrnutí 

Ve studii je zkoumána otázka, zda se nacházíme v srdci či na periférii Evropy 
prostřednictvím konceptů Palackého, který nás umístil do středu či srdce Evropy, 
Pekaře, který naopak argumentoval pro naše místo na periférii západní Evropy, 
Masaryka, který s námi počítal jako s Evropany, Rádla, který navazoval na Masaryka 
a zároveň diagnostikoval a kritizoval středoevropský nacionalismus, Hejdánka, který 
v otázce Evropy dále rozvíjel Masarykovo a Rádlovo pojetí národa v Evropě. Ve studii 
se krátce zastavíme u Kosíkova a Kunderova konceptu střední Evropy. Pro srovnání 
uvádíme Habermasovo a Ferrarovo pojetí Evropy, které vychází zejména z ústavních 
a právních evropských dokumentů. V závěru je kladena otázka po našem postoji 
v Evropě a k Evropě, otázka srdce či periférie Evropy je diskutována ne jako empirický 
fakt, ale jako věc diskuse, vůle, rozhodování a jednání. 

 

 

Summary 

“The heart, or the periphery of Europe?“ The study examines the question whether we 

are in the heart or on a periphery of Europe through the concepts of Palacky, who 
placed us in the center or heart of Europe, Pekař, who, on the contrary, argued for our 
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place on the periphery of Western Europe, Masaryk, who counted with us as 
Europeans, Rádl, who continued with Masaryk and at the same time diagnosed and 
criticized Central European nationalism, Hejdánek, who further developed Masaryk’s 
and Rádl’s concepts of the nation in Europe. The study will briefly stop at Kosík’s and 
Kundera's Central European concept. By way of comparison, Habermas’ and Ferrara's 
concept of Europe are based, in particular, on constitutional and legal European 
documents. In conclusion, the question of our attitude in Europe and Europe is posed, 
the question of the heart or periphery of Europe is discussed not as an empirical fact 
but as a matter of discussion, will, decision-making and action. 
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Introduction 
 
The term terrorism has been replaced by mass media with the term 

fundamentalism, religious fundamentalism to be exact. Something that originally 
described Christian opposition to modernism is now put in the same line with 
terrorism, extremism, radicalism and authoritarianism.1 Funny enough, this semantics 
lands us in a methodologically desperate situation, considering that anyone who takes 
their religion seriously and religious text literally now falls down into terrorism-
inclusive fundamentalist category.2 Yet not all religious fundamentalists become 
terrorists, nor all terrorists are religious. How are we ought to determine the 
probability of a certain individuals having an inclination to use unauthorised violence 
or intimidation against civilians3 to further their political agenda4 or influence their 
target audience or their behaviour in a particular way5, when we are essentially 
examining the depth of belief in religious teaching and reflecting on existence of 
essential truths regarding human identity?6 The confusion between fundamentalism 
and terrorism as well as the number of available definitions of those terms sure does 
not help, nor does the shift towards anecdotal psychological portraits of modern 
Islamic fundamentalist terrorists, a.k.a. Muslim extremists we encounter since 
September 11. 

There is a considerable amount of literature written on both terrorism and 
fundamentalism, their origins and ways to combat them. Yet there is a pre-existent 
bias regarding those topics. Type of fundamentalism examined often revolves around 
violent radicalization inside the religious movements and its mostly political origins, 
while nonviolent radicalisation in religious and nonreligious movements alike keeps 
getting ignored. Yet if we want to prevent violent attacks on our society we might want 
to dig deeper and try to not only distinguish between fundamentalist individuals that 

                                                 
1 Scarcella, Akimi, Ruairi Page and Vivek Furtado. 2016. "Terrorism, Radicalisation, Extremism, 
Authoritarianism and Fundamentalism: A Systematic Review of the Quality and Psychometric 
Properties of Assessments." PLoS ONE 11(12):1-19. doi: 10.1371/journal.pone.0166947. 
2 Minogue, Kenneth. 2004. "Fundamentalism Isn't the Problem." New Criterion 22(10):17-21. 
3 Victoroff, Jeff. 2005. "The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological 
Approaches." Journal of Conflict resolution 49(1):3-42. 
4 Hoffman, Bruce. 2006. Inside Terrorism: Columbia University Press. 
5 Victoroff, Jeff. 2005. "The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological 
Approaches." Journal of Conflict resolution 49(1):3-42. 
6 Altemeyer, Bob and Bruce Hunsberger. 1992. "Authoritarianism, Religious Fundamentalism, Quest, 
and Prejudice." International Journal for the Psychology of Religion 2(2):113. 

mailto:Sofiya.L.valeeva@gmail.com
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use terror and violence and those who are just religiously orthodox, as well as try to 
determine what makes one type of fundamentalism bleed into another. Special 
attention shall be paid to classifications of terrorists and the underlying 
neurobiological condition. After all, terrorism is abnormal human behaviour that is 
known to humanity for a really long time.7  

 
Fundamentalism, religion and higher-order cognitive processes 
 
Fundamentalism in the broadest sense is strict adherence to the basic principles of 

any subject or discipline. It can be defined as a dominant idea or belief that is 
commonly resistant to criticism, even evidence.8٫9 The term often refers to ‘militant  
rejection’ of something (e.g. modernity, culture, a way of life, etc.), rather than a 
specific doctrine.10  

Religious fundamentalism on the other hand is just a form of religious beliefs, 
which are mental representations that typically include conviction in existence of 
supernatural or spiritual realities that are transmitted socially.11 Religious 
fundamentalism can be defined as a cognitive construct rooted in belief that there are 
specific religious teachings that contain some fundamental truths regarding humanity 
that the believer shall follow on the daily bases to achieve a particular relationship 
with God.12 It is typical for religious fundamentalists to overlook empirical evidence, 
develop in-group identity and an out-group bias.13 Religious fundamentalism has also 
been linked to hostile attitudes towards out-groups14 and violence15, which is an 
alarming message. Evolutionary speaking, this type of behaviour is socially functional 
since it gives a sense of unity and uniformity inside the religious in-group.16 On the 
other hand, religious fundamentalism and behaviour associated with it is a lot closer 
to being an ideology rather than an empirical belief system.17  

A fascinating finding is that religiosity, one of the major and widespread 
behavioural phenomena present in all known cultures, is believed to be influenced by 
genetics to the same degree as intelligence. It depends on recently evolved brain 

                                                 
7 Victoroff, Jeff. 2005. "The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological 
Approaches." Journal of Conflict resolution 49(1):3-42. 
8 Minogue, Kenneth. 2004. "Fundamentalism Isn't the Problem." New Criterion 22(10):17-21. 
9 Zhong, Wanting, Irene Cristofori, Joseph Bulbulia, Frank Krueger and Jordan Grafman. 2017. 
"Biological and Cognitive Underpinnings of Religious Fundamentalism." Neuropsychologia 100:18-25. 
10 Davis, Edward B. 2005. "Science and Religious Fundamentalism in the 1920s." American Scientist 
93(3):253-60. 
11 Zhong, Wanting, Irene Cristofori, Joseph Bulbulia, Frank Krueger and Jordan Grafman. 2017. 
"Biological and Cognitive Underpinnings of Religious Fundamentalism." Neuropsychologia 100:18-25. 
12 Ibid. 
13 Altemeyer, Bob and Bruce Hunsberger. 2005. "Fundamentalism and Authoritarianism." Handbook of 
the psychology of religion and spirituality:378-93. 
14 Hunsberger, Bruce and Lynne M Jackson. 2005. "Religion, Meaning, and Prejudice." Journal of social 
issues 61(4):807-26. 
15 Ginges, Jeremy, Ian Hansen and Ara Norenzayan. 2009. "Religion and Support for Suicide Attacks." 
Psychological science 20(2):224-30. 
16 Zhong, Wanting, Irene Cristofori, Joseph Bulbulia, Frank Krueger and Jordan Grafman. 2017. 
"Biological and Cognitive Underpinnings of Religious Fundamentalism." Neuropsychologia 100:18-25. 
17 Bulbulia, Joseph and Richard Sosis. 2009. "Belief as Ideology." Behavior and the Brain Sciences 
32(6):515-16. 
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pathways18 that in other mammals are concerned with exploring distant portions of 3-
D space that surrounds them.19  

From a neurobiological perspective, systems that lead to rigidity and inflexibility 
in one’s beliefs are poorly understood, yet prefrontal cortex (PFC) is considered to play 
a major role in representing social beliefs that are the cornerstone of most religions.20 
Cognitive flexibility also depends on PFC.21 Impairment in cognitive flexibility that 
plays a major role in updating empirical believes according to accumulated evidence 
is considered to be the reason why religious fundamentalism is so resistant to reason.22 
Particularly dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC) is associated with formation of 
memories resistant to distraction23 and switching between rule sets,24 while 
ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) is considered critical for social belief 
representation and maintenance. Lesions to this region result in more radical 
statements on political and religious topics and are believed to induce 
fundamentalism.25 

Understanding brain areas involved gives us the possibility to hypothesize about 
individual characteristics that contribute to a mind of fundamentalist. For instance, 
openness that is associated with dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC)26٫27 plays a role  
in religious and political beliefs.28٫29 Connection of political and religious beliefs to a  
certain personal characteristic and brain area is further supported by Iannaccone’s 
concept of time economy that predicts that the more time one spends on religious 
traditions, the less time one has to spend on other activities including political.30 A 
study done by Driskell, Embry, and Lyon also revealed a negative correlation between 
religious beliefs and political participation in a sense that macro beliefs (collective 

                                                 
18 Dopamine-rich ventral brain systems 
19 Previc, Fred H. 2006. "The Role of the Extrapersonal Brain Systems in Religious Activity." 
Consciousness and Cognition 15(3):500-39. 
20 Zhong, Wanting, Irene Cristofori, Joseph Bulbulia, Frank Krueger and Jordan Grafman. 2017. 
"Biological and Cognitive Underpinnings of Religious Fundamentalism." Neuropsychologia 100:18-25. 
21 Barbey, Aron K, Roberto Colom and Jordan Grafman. 2013. "Architecture of Cognitive Flexibility 
Revealed by Lesion Mapping." Neuroimage 82:547-54. 
22 Zhong, Wanting, Irene Cristofori, Joseph Bulbulia, Frank Krueger and Jordan Grafman. 2017. 
"Biological and Cognitive Underpinnings of Religious Fundamentalism." Neuropsychologia 100:18-25. 
23 Toepper, M, H Gebhardt, T Beblo, C Thomas, M Driessen, M Bischoff, CR Blecker, D Vaitl and G 
Sammer. 2010. "Functional Correlates of Distractor Suppression During Spatial Working Memory 
Encoding." Neuroscience 165(4):1244-53. 
24 Ravizza, Susan M and Cameron S Carter. 2008. "Shifting Set About Task Switching: Behavioral and 
Neural Evidence for Distinct Forms of Cognitive Flexibility." Neuropsychologia 46(12):2924-35. 
25 Zhong, Wanting, Irene Cristofori, Joseph Bulbulia, Frank Krueger and Jordan Grafman. 2017. 
"Biological and Cognitive Underpinnings of Religious Fundamentalism." Ibid.100:18-25. 
26 Adelstein, Jonathan S, Zarrar Shehzad, Maarten Mennes, Colin G DeYoung, Xi-Nian Zuo, Clare 
Kelly, Daniel S Margulies, Aaron Bloomfield, Jeremy R Gray and F Xavier Castellanos. 2011. 
"Personality Is Reflected in the Brain's Intrinsic Functional Architecture." PloS one 6(11):e27633. 
27 Zhong, Wanting, Irene Cristofori, Joseph Bulbulia, Frank Krueger and Jordan Grafman. 2017. 
"Biological and Cognitive Underpinnings of Religious Fundamentalism." Neuropsychologia 100:18-25. 
28 Ibid. 
29 DeYoung, Colin G, Jordan B Peterson and Daniel M Higgins. 2005. "Sources of Openness/Intellect: 
Cognitive and Neuropsychological Correlates of the Fifth Factor of Personality." Journal of personality 
73(4):825-58. 
30 Iannaccone, Laurence R. 1990. "Religious Practice: A Human Capital Approach." Journal for the 
scientific study of religion:297-314. 
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experiences and identification with a religious movement) reduce political 
participation.31 

Openness, or rather lack of it, can potentially increase political participation,32 or 
lead to more profound religiosity and spirituality.33 This is further supported by 
Hoffer’s theory of how a certain movement, religious per say, can be substituted by 
another type of movement (political, national, etc.).34 The premise is that ventromedial 
prefrontal cortex (vmPFC) lesions result in fundamentalist tendencies, while volume 
loss in dlPFC has an effect on cognitive flexibility and the degree of openness, which 
indirectly affects fundamentalist beliefs.35  

Another study by Cristofori et al. found correlation between damage to frontal and 
temporal brain regions, specifically dlPFC and middle and/or superior temporal 
cortex (TC), and mystical experience, which underlines religious beliefs.36 Interesting 
fact is, that despite inability to isolate mystical religious experience to a single brain 
region, the areas held accountable for mysticism (dlPFC, TC) according to 
accumulated empirical data are the same regions that play a role in delusional 
symptoms in patients suffering from schizophrenia, high levels of neuroticism, mania, 
depression and obsessive-compulsive disorder.37٫38   

Overall, there is an overwhelming amount of evidence supporting the dependence 
of religious fundamentalism on the functioning of PFC, linking it to higher-order 
cognitive processes. That is a shame that this knowledge rarely leaves the field of 
neuroscience and is almost never incorporated into terrorism research. 

 
Terrorism and its (im)possible theoretical bases 
 
Important thing to remember is that religious belief systems emerge along with 

other beliefs (political, moral, etc.), which further supports the view, that religious 
fundamentalism is more of an ideology and shall be treated like one. Religious 
fundamentalism as an aggravated response to the ever-changing market economy, 
democratic regimes and modernity in general along with the privatization of weapons 
of mass destruction indirectly contributes to potential terrorist attacks.39 The amount 

                                                 
31 Driskell, Robyn, Elizabeth Embry and Larry Lyon. 2008. "Faith and Politics: The Influence of 
Religious Beliefs on Political Participation." Social Science Quarterly 89(2):294-314. 
32 Vecchione, Michele and Gian Vittorio Caprara. 2009. "Personality Determinants of Political 
Participation: The Contribution of Traits and Self-Efficacy Beliefs." Personality and Individual Differences 
46(4):487-92. 
33 Lewis, Gary J, Stuart J Ritchie and Timothy C Bates. 2011. "The Relationship between Intelligence 
and Multiple Domains of Religious Belief: Evidence from a Large Adult Us Sample." Intelligence 
39(6):468-72. 
34 Hoffer, Eric. 2002. The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements: Harper Collins. 
35 Zhong, Wanting, Irene Cristofori, Joseph Bulbulia, Frank Krueger and Jordan Grafman. 2017. 
"Biological and Cognitive Underpinnings of Religious Fundamentalism." Neuropsychologia 100:18-25. 
36 Cristofori, Irene, Joseph Bulbulia, John H Shaver, Marc Wilson, Frank Krueger and Jordan Grafman. 
2016. "Neural Correlates of Mystical Experience." Ibid.80:212-20. 
37 Ibid. pp. 212-213 
38 Previc, Fred H. 2006. "The Role of the Extrapersonal Brain Systems in Religious Activity." 
Consciousness and Cognition 15(3):500-39. 
39 Victoroff, Jeff. 2005. "The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological 
Approaches." Journal of Conflict resolution 49(1):3-42. 



- 61 - 
 

of classifications40 and highly hierarchical nature of terrorism makes it hard to pinpoint 
the type of individual that might be attracted to terrorist organisations.41 Statistically 
speaking, a typical terrorists in the 60s and 70s were predominantly male in their mid-
twenties, well-educated, with a middle-class background.42٫43 Typical terrorist of the  
80s was in his late teens to early twenties, not well educated, with lower class 
background coming from a large family.44٫45 The 90s and the beginning of the 21st  
century brought us a new terrorist profile: a wide variety of demographic and 
occupation ranging from university students to professionals, from married males in 
their forties to young single females.46٫47 This leads us to realization that it is no longer  
possible to pinpoint the risk group by relying on a single characteristic (e.g. poverty,  
political affiliation, exposure to glorification of violence, etc.). Nowadays, supporters 
of terrorism are far more often found among professionals and white collars with at 
least some level of secondary or even higher education, rather than among poor and 
uneducated.48٫49٫50 When it comes to religious and secular terrorists, an interesting  
fact is that most come from families that are either radically involved themselves or 
support such activism, which makes peer support an important factor in joining 
radical groups.51  

There is a number of theories regarding how and why one becomes a terrorist. 
Ranging from economic and political to psychosocial and evolutionary; they generally 
overlap in their premises, yet come to vastly different conclusions. The most popular 
among them is psychological theory, which rests on the premise that in order to become 
a terrorist one has to have mental problems, which generally implies some sort of 
psychosis when one cannot tell right from wrong, or psychopathic tendencies, a.k.a. 
antisocial personality disorder, which is an illustrative example of one being capable 

                                                 
40 Shultz, Richard. 1978. "Conceptualizing Political Terrorism: A Typology." Journal of International 
Affairs:7-15. 
41 Victoroff, Jeff. 2005. "The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological 
Approaches." Journal of Conflict resolution 49(1):3-42. 
42 Ibid. p. 7 
43 Russell, Charles A. and Bowman H. Miller. 1977. "Profile of a Terrorist." Terrorism 1(1):17-34. doi: 
10.1080/10576107708435394. 
44 Strentz, Thomas. 1988. "A Terrorist Psychosocial Profile: Past and Present." FBI L. Enforcement Bull. 
57:13. 
45 Victoroff, Jeff. 2005. "The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological 
Approaches." Journal of Conflict resolution 49(1):3-42. 
46 Ibid. 
47 Ripley, Amanda. 2002. "Why Suicide Bombing... Is Now All the Rage." Time 159(15):32. 
48 Krueger, Alan B and Jitka Maleckova. 2002. "Education, Poverty, Political Violence and Terrorism: Is 
There a Causal Connection?" Vol.: National Bureau of Economic Research. 
49 Sageman, Marc. 2004. Understanding Terror Networks: University of Pennsylvania Press. 
50 Victoroff, Jeff. 2005. "The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological 
Approaches." Journal of Conflict resolution 49(1):3-42. 
51 Ibid. p.10 
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to tell right from wrong but choosing to behave in a deviant manner to pursue personal 
agenda and feeling no remorse for doing so.52٫53٫54٫55   

Another theory rooted in psychology is narcissism theory. It is based on Kohut’s self-
psychology, which implies that failure in empathy development during infancy can 
lead to narcissistic injury and prevent the development of moral principles in 
adulthood.56 Crayton furthered this theory by proposing that certain political 
experiences might lead to narcissistic injury in adulthood through reawakening the 
infantile trauma.57 This, according to Crayton, can lead to the genesis of the leader or 
the genesis of the follower (or a combination of both), which have the potential to grow 
into narcissistic rage. The theory heavily implies the projection of individual 
frustration with oneself and prior trauma onto innocent people in a form of terrorist 
attack. However, there is no coherent evidence to establish that narcissism among 
terrorists is more common than among general population.58 Just like there is no 
evidence to support that narcissism alone is a valid characteristic capable of causing 
interest in radical movements like terrorism.  

Post’s paranoia theory59 falls into the same psychological category and overlaps a lot 
with narcissism theory, mainly in the lack of controlled studies and the desire to blame 
distant, unprovable psychological trauma for violent outbursts against humanity. 

Despite the popularity of psychological approach among scholars, mainly due to 
the inability to comprehend how one can engage in violent attacks against innocent 
people in a normal state of mind, evidence coming from empirical research begs to 
differ: terrorists do not commonly suffer from mental illnesses or meet criteria of 
insanity set up by psychiatry; nor do they predominantly exhibit traits of psychopathic 
behaviour, narcissistic disorder or paranoia symptoms.60٫61٫62٫63  

The rational choice theory that attempts to explain how socioeconomic changes can 
potentially influence behaviour of terrorists should be classified as unfit purely 
because it assumes that humans operate on evidence-based observation and logical 

                                                 
52 Ibid. pp. 12-13 
53 Cooper, HHA. 1977. "What Is a Terrorist: A Psychological Perspective." Legal Med. Q. 1:16. 
54 Pearce, KI and Harold Macmillan. 1977. "Police Negotiations: A New Role for the Community 
Psychiatrist." Canadian Psychiatric Association Journal 22(4):171-75. 
55 Taylor, Maxwell. 1988. The Terrorist: London. 
56 Kohut, Heinz. 1972. "Thoughts on Narcissism and Narcissistic Rage." The psychoanalytic study of the 
child 27(1):360-400. 
57 Crayton, John W. 1983. "Terrorism and the Psychology of the Self." Perspectives on Terrorism. 
Wilmington, Delaware: Scholarly Resources:33-41. 
58 Victoroff, Jeff. 2005. "The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological 
Approaches." Journal of Conflict resolution 49(1):3-42. 
59 Post, Jerrold M. 1990. "Terrorist Psycho-Logic: Terrorist Behavior as a Product of Psychological 
Forces." 
60 Bowen, Roger, Y Alexander, R Cox, M Crenshaw and D Rapoport. 1985. "Colby-College Conference 
Report." TERRORISM 8(1):79-112. 
61 Horgan, John. 2003. "The Search for the Terrorist Personality." Terrorists, victims and society: 
Psychological perspectives on terrorism and its consequences 3:27. 
62 Post, Jerrold, Ehud Sprinzak and Laurita Denny. 2003. "The Terrorists in Their Own Words: 
Interviews with 35 Incarcerated Middle Eastern Terrorists∗∗ This Research Was Conducted with the 
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assumptions that lead them to rational choices. Fastly occurring neuroscientific 
evidence makes nonsense of this theory proving that humans develop belief systems 
first and accumulate evidence in its defence later.64 Moreover, the interpretation of the 
information in our brain is only as good as our perception of that information, which 
is another thing we as human struggle with due to our various reasons, including 
biases.65٫66٫67   

Another reason against this theory is that needs terrorists try to achieve do not 
justify the means.68 Purported end goal is usually unachievable by the selected action 
as well as attacks on innocent people can hardly be classified as rational action, even 
if we consider in-group and out-group dynamics. We, as humans, are by no means 
inferno of irrationality, yet we are exceptionally lousy at reasoning and intuitive 
statistics.69 Furthermore, claims of predictive success of rational choice theory are 
commonly based on post-hoc analysis of events or worse, are derived from studies, 
observations and interviews that feature nonterrorists, typically college students, that 
take place in lab conditions, which fail to recreate real-life circumstances.70٫71  

Despite terrorism proving itself to be an efficient and relatively low-cost weapon in 
achieving political goals throughout history it hardly proves the rationality of the 
chosen means. Just like relative success of the rational choice theory in predicting 
outcomes of various policy options does not help us to build a functional terrorist 
profile, without which any suggestion this theory gives us regarding the probable 
behaviour of terrorists is nothing but guesswork. After all, individuals who see 
terrorism as a viable and rational option in achieving their goals rarely become 
terrorists themselves.72 Overall, accepting the theory of rational choice and its 
predictions is not only highly dangerous, since it does not account for plasticity of 
human nervous system, hence, individualized response,73 it also is renunciation from 
common sense. 

Social learning theory implies that one could become a terrorist through learning 
from propagandistic materials issued by terrorist cell or from witnessing terror and 
violence in their social surroundings.74 If rational choice theory discussed prior is 
renunciation from common sense, then social learning theory is mother and father of 
all renunciation. Not only it fails to provide any hard evidence, it also has no means to 
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explain the fact that only a small percentage of individuals that share religious and 
political views with terrorist cells or are exposed to the public glorification of terrorism 
actually become terrorists. 

At first glance, oppression theory makes a lot of sense. Not only is there an evident 
correlation between oppression and political violence, especially when it comes to 
national and ethnical terrorism, government attacks on one’s freedom and dignity 
have been named among reasons behind joining a terrorist cell.75٫76٫77 Unfortunately,  
there is lack of evidence to support this vastly popular theory, since there is no unified 
measuring tool for oppression. Sadly, theory’s unprovability due to non-existent 
methodology is not the biggest problem. Oppression is often met with political 
violence, yet not all oppressed are capable to rebel against the system. People may be 
discriminated against for years, even generations before they act upon it. Those who 
do usually fall within the following categories: 1) the recently oppressed, which have a 
vivid memory of better life imprinted in their brain, 2) the abjectly oppressed who’s 
conditions improved to the point that good life seems within reach, 3) the free, which 
seek means to escape the multitude of choice modern world has to offer, 4) the unified 
that find themselves in disintegrating collective with few social and family bonds, 5) 
the impotent in mind or body, which due to a decline in their physical or mental abilities 
cannot pursue their life goal, 6) the minorities that are trying to integrate, the most 
successful and unsuccessful of which typically feel the most oppressed, 7) the bored. 
But, most importantly, the use of political violence normally occurs not as a response 
to oppression, but rather as a reaction to a mild elevation of said oppression.78  

The frustration-aggression theory that is attributed to Yale university’s political and 
social scientist collaboration79 and is indirectly supported by a later work of brilliant 
social theorist Eric Hoffer, links violent behaviour to frustration.80 The original theory 
was an attempt to explain human aggression and had a significant impact on all 
behavioural sciences.81 The Yale team defined frustration in a unique manner. 
Frustration in their theory was not an affective state, but rather an event, which 
allowed them to describe it and test its causal effects (for instance on aggression). 
Originally, they have boldly stated that frustration is always followed by aggressive 
behaviour.82 

The theory has been heavily criticized by fellow scientists. Some of them have 
dismissed the importance of the relationship between frustration and aggression,83 
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while others have acknowledged some possible benefits of the theory.84 The general 
consensus was that frustration-aggression theory was a new approach to the topic with 
some interesting implications on animal and human studies, yet there was a shortage 
of empirical evidence to establish a solid connection between the two. After receiving 
criticism, Yale scholars clarified their statement in a later paper saying that aggression 
is one of possible outcomes of frustration, but not the only outcome.85 

Relative deprivation theory essentially emerged from the frustration-aggression 
theory86  and is based on claims made by Gurr87 that individuals rebel when they find 
conditions around them to be unbearable. Later studies have built on this claim by 
pointing out that there is a distinct correlation between poverty and terrorism.88٫89  
This theory has some phytosociological and economical ground since not only 
postmodern individual finds poverty humiliating, he also sees himself as a victim of 
globalization, while globalized world provides him with the possibility to connect 
with other frustrated individuals wronged by the system. Moreover, economic 
inequality is no stranger to being a fuel for political and social violence. This, however, 
is hardly a spectacular conclusion, since the poor are on the top of multiple risk lists 
due to their attraction to terrorism-including mass movements. However, poverty 
alone is not capable of explaining sentiment for terrorism, since a decent percentage of 
them come from middle class, as has been stated prior in this article. Poverty and social 
injustice can certainly lead to interest in terrorism, however, those factors along are 
nonpredictive of the end results.90  

 
An old/new inclusive theory 
 
The other scholar that toyed with frustration is Hoffer, who does not focus on 

frustration-aggression paradigm in the same way as Yale scholars. He understands 
frustration not as an event in itself, but rather as an important social phenomenon. In 
his theory, a chain of social event like poverty, selfishness, boredom, criminality, etc., 
contribute to the level of frustration within the society and when it reaches a certain 
level it can lead to receptiveness to mass movements if the outside conditions (e.g. 
existence of fanatics in the society, etc.) align with the level of individual frustration. 
Hoffer states that frustration is one of the major prerequisites for becoming an adept 
of any (terrorist including) mass movement. He argues that frustration with individual 
existence not only causes further characteristics (united action, self-sacrifice, etc.) 
commonly found in adapts of mass movements in general and terrorists in particular, 
but that leaders of those movements knowingly inflame frustration in their followers 
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and try to develop and strengthen inclinations and reaction inherent to the frustrated 
mind. However, Hoffer acknowledges that being frustrated does not necessarily 
amount to aggression or even interest in joining a radically oriented union. He lists a 
number of social groups that have the potential to adhere to radical ideologies (poor, 
misfits, minorities, bored, impotent in body or mind, selfish, ambitious) each with 
further classifications and restrictions. His elegant theory ties together a multitude of 
criteria that must be present in individual, society and movement itself for them to 
collide together, creating a dangerous compound. He also proposes what I like to call 
a ‘substitute theory’, which implies that when one is ready to join a mass movement he 
does not look for a particular doctrine, in fact, adapts tend to drift from movement to 
movement.91 Potential adept is a prime example of symmetry breaking in social 
sciences. He is like a ball on top of a symmetric hill, the smallest fluctuation can 
determine one of the equally likely outcomes and trigger an adept to pick a movement. 
The idea of random selection is not popular among scholars, probably because it 
implies that individual has equal chances at joining a terrorist cell or a left-wing 
authoritarian party, but it most likely is true. After all, random selection is what 
brought us all into this world. 

Terrorism is commonly treated as a thing of its own. Even the most inclusive 
theories fail to understand that it is nothing but an ugly biproduct of a movement that 
can have a political, religious, social nature, or combine all those attributes. Our 
concentration on inhumanity of this biproduct blindfolds us and does not allow to see 
a bigger picture. A theory as broad as Hoffer’s theory of mass movements is capable 
to unite other theories (individual and crowd psychology, leadership theory, etc.) 
under a single paradigm and still have room for implementing neuroscientific research 
with respect to the plasticity of human nervous system. Its multitude of levels 
(individual, crowd, movement) and possibility of implementation of knowledge 
acquired by sociology, psychology, neuroscience, medicine, etc. is a particularly 
desirable start point for furthering terrorist research.  

Taking this theory into consideration we can potentially explain why some 
individuals within a terrorist cell are active and end up committing horrible crimes, 
while others remain latent. My best guess is the level of polarisation within the 
movement is to blame. After all, most basic leadership or group psychology theory 
will tell you that hierarchy and job differentiation is vital for existence any group. That 
perhaps is why among the most likeminded people some become suicide bombers 
while others meticulously plan these attacks but never actually partake in them. 

 
Conclusion 
 
I enjoy a good theory of mind as much as the next guy, but I am a biologist at heart 

and truly believe that the key to identifying what makes a terrorist different92 from 
individuals with similar background does not lie in abstractions, which psychology 
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and other social sciences are concerned with; but rather in empirical research that will 
eventually identify cognitive traits and behavioural patterns that are statistically 
predominate among terrorists rather than among healthy controls with similar 
backgrounds and leanings; as well as establish conditions within the society that create 
a fertile ground for establishment of terrorist cells and enable general attraction to 
those types of movements. Only a complex, interdisciplinary approach will help the 
society on the quest to unravelling the mystery of individual attraction to terrorism 
and discovering societal structures that enable this kind of involvement. 

Building on the material reviewed in this article, individual attraction to a certain 
extremist movement is context-dependent, while the ability to act upon that attraction 
must have some other explanation. After all, not everyone wants to partake in terrorist 
cells, nor is everyone gullible to manipulation displayed by some orthodox religious 
movements. Maybe there is indeed some kind of predisposition, psychological or 
otherwise, that we are not aware of just yet. Some Baldwin effect93 that we are missing. 
The only way to find out is to develop methodology and design proper experiments 
to avoid speculation and substitution of concepts that dominates in the field. Unless 
the number of published theories stops growing faster than the number of empirical 
research papers, the future of terrorism research is rather foggy. 

 

Shrnutí 

„Střetání fundamentalismu a terorismu: význam interdisciplinární perspektivy.“ 
Hlavním tématem příspěvku je rozdíl mezi náboženským fundamentalismem a 
terorismem. Zkoumá a vymezuje náboženský fundamentalismus a předkládá nástin 
neurobiologického základu religiozity. V krátkosti příspěvek seznamuje s koncepty, z 
nichž vychází tradiční výzkum terorismu, a upozorňuje na některé jejich nápadné 
nedostatky. Zkoumá možnosti využití Hofferovy teorie povahy masových hnutí (která 
obvykle není ve studiu terorismu vůbec aplikována) jako nového zastřešující 
paradigmatu výzkumu terorismu. Předkládaný článek mapuje současný stav 
výzkumu na poli fundamentalismu a terorismu a načrtává možnosti dalšího 
výzkumu.  

Summary  

“Collision of fundamentalism and terrorism: the importance of interdisciplinary 
perspective.“ The article’s major focus is the distinction between religious 
fundamentalism and terrorism. It explores and defines religious fundamentalism as 
well as overviews neurobiological bases of religiosity. The article gives a brief 
introduction of traditional concepts behind terrorism research and some glaring 
fallacies of said concepts. It explores the possibility of Hoffer’s theory on nature of 
mass movements, that is not commonly used in terrorism evaluation, being an 
inclusive new paradigm in terrorism research. The present article overviews the 
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current state of research in the field of fundamentalism and terrorism, as well as 
outlines the possibilities for future research. 
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Úvod 
 
 Únos Európy je mytickým dílem, jehož doba vzniku není zcela jasná. Nejstarší 

známá verze se nachází v Homérově Iliadě. Prastaré dílo, jež nedá spát archeologům a 
historikům, klade počátky evropské civilizace na ostrov Krétu. Mýtický příběh dívky 
Európy, jež je unesena ze svého rodiště na Krétu, kde přivede na svět své děti Mínoá, 
Sarpédona a Rhadamantya, problematizuje existenci evropské civilizace coby 
svébytné kultury. Toto dílo je zároveň příkladem myšlení, které si uvědomuje nutnost 
vyjádřit in expresis verbis fenomén výskytu kultury, neboť předpokládá, že kultura 
dané civilizace není něčím samozřejmým. Pro svoji nesamozřejmost představuje 
tajemství a zároveň problém. Mytická narace Únos Európy je příkladem právě takového 
myšlení, které si staví za cíl vysvětlit vznik, legitimitu a budoucnost evropské kultury. 
Jakkoli není z pohledu filozofie a vědy dvacátého prvního století možné považovat 
mýtus za legitimní prostředek k uchopení této problematiky, přesto je právě mýtická 
narace Únos Európy snahou o vysvětlení vzniku kultury a civilizace na evropském 
kontinentu vůbec.  

 Teprve se vznikem antické filozofie je možné na vznik evropské kultury 
pohlížet kriticky. Až filozofie provede kritické pokusy vysvětlit evropskou kulturu. 
První historicky doložitelný pokus filozofie o deskripci společnosti podnikl 
Hérakleitos z Efesu ve své knize Περι φυσεος, jež měla tři části a jedna z ní byla 
věnována politice. Žel, toto dílo se nám nedochovalo. Ale vědomí, že již v šestém 
století před Kristem existovala snaha o kritický pohled na společnost a kulturu v 
Evropě, je fascinující. O té doby již nebylo možné myslet jinak, nebylo možné 
ignorovat Herakleitův pokus a navrátit se zpět k mytologickému výkladu světa a 
společnosti. Přicházejí další, nejen filozofové, ale již historici, jako například 
Θεουκιδιδος. Filozofie přitom pracuje s kulturou jako s něčím nesamozřejmým. Nejen 
nesamozřejmým, nýbrž také vzácným a křehkým. Pracuje s vědomím, že se 
uspořádaný svět a kultura může zvrhnout ve svůj přesný opak. Lze jít ještě o krok dále 
a říci, že kultura může zcela zaniknout. A když zanikne jedna kultura, vzniká prostor 
pro kulturu novou. Dějiny se tak dostávají do cyklického navracení se téhož.  Takto 
nahlížel na kulturu Aristotelés.  

 Středověká společnost již pracovala s dějinami a s výkladem společnosti na 
zcela odlišné bázi. Přijala židovské pojetí času, který má svůj smysluplný počátek ve 
stvoření a zároveň spěje ke svému smysluplnému završení. V tomto případě hovoříme 
o lineárním plynutí dějin. Tím se dějiny vymykají nečekanému, vymykají se 

mailto:lucjan.klimsza@osu.cz
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náhodnému a směřují pouze ke svému smysluplnému naplnění. Vznikají komplexní 
kroniky, jež nejen popisují společnost a její dějiny. Jsou zároveň pokusem o interpretaci 
světa.  

 K poměrně zásadnímu obratu, téměř k tragickému, dochází v novověké 
filozofii. Zvláště v osvícenství dochází k uchopení dějin, které používáme dodnes. 
Collingwood ve svém díle The Idea of History1 tvrdí, že k zásadní změně nazírání na 
dějiny dochází v osvícenecké Francii.  Rozlišuje tři základní přístupy k dějinám: 

 
1. Osvícenecký. 
2. Idealistický. 
3. Pozitivistický. 
 
 Osvíceneckou myšlenku dějin vytvořil Voltaire. Historie byla součástí věd, 

přičemž se práce historika omezovala pouze na opakování toho, co bylo nalezeno ve 
starých knihách. Voltaire podle Collingwooda chápal historii jako vědeckou 
disciplínu, jako opakování toho, co bylo zaznamenáno. Radikálně nový přístup k 
dějinám přinesl G.W.F. Hegel. Koncepce dějin, jak ji popsal, se odlišuje od koncepce 
Voltaira v tom, že Hegel hledal a našel univerzální myšlenku dějin, jež mají svůj 
počátek, svůj průběh a také své vyvrcholení. Na dějiny již více nebylo možné nazírat 
jako na separované akty, byť i vědomé. Hegelova filozofie propojila dějiny do jednoho 
velikého systematického celku. Tohoto celku se zmocnil dále Karl Marx. Hegelovou 
koncepci ovšem radikálně přepracoval a z dějin učinil anonymní sílu, jíž museli být 
podřízeni jednotlivci, kteří v dějinách plní pouze jediné poslání. A to uskutečňovat 
slepě nutnost, kterou dějiny přinášejí.  

 Pozitivistická filozofie, která byla vytvořena Augustem Comtem zhruba v době 
Hegelovy smrti, představila dějiny poněkud jiným způsobem. Comte, Mill anebo 
Lotze hledají generální zákony, jež podmínily jednotlivé akty lidského rozumu,  které 
dále vedly k rozhodnutím a tím pádem k historickým změnám.   

 V předkládaném článku se snažíme uchopit ideu dějin filozofie v pozitivismu. 
Pozitivistická filozofie však není jednolitým směrem. Má svá vývojová stadia.  
Zkusíme tedy postihnout rozdíly v porozumění dějinám filozofie v pozitivismu 
Augusta Comteho, empiriokriticismu Lotzeho a novopozitivistmu Bertranda Russella. 
Dalším aspektem, kterého si chceme všímat, je vliv takto pojatých dějin filozofie na 
Evropu. 
  

                                                 
1 “The name “philosophy of history”was invented in the eighteenth century by Voltaire, who meant 
by it no more than critical or scientific history, a type of historical thinking in which the historian 
made up his mind for himself instead of repeating whatever stories he found in old books. The same 
name was used by Hegel and other writers at the end of the eighteent century. But they gave it a 
different sense and regarded it as meaning simply universal or world history. A third use of the 
phrase is found in several nineteenth-century pozitivists for whom the philosophy of history was the 
discovery of general laws governing the course of the events which it was history’s business to 
recount.” COLLINGWOOD, R.G. The Idea of History. S. 25. 
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Problém filozofické recepce dějin filozofie v pozitivistické filozofii 
 
 Filozofie by se nikdy neměla zabývat sama sebou. Pokud by to učinila, pak by 

za předmět svého myšlení považovala sebe sama.2 Nabízela by se proto oprávněná 
otázka na pravdivost výroků a také soudů, které by tím způsobem získávaly 
tautologický význam. Význam filozofie spočívá především ve skutečnosti, že přísně 
odlišuje subjekt poznávající od objektu poznávaného. Ne jinak rozumí předmětu 
zkoumání pozitivistická filozofická tradice, která kategoricky odlišuje předmět 
zkoumání od zkoumajícího subjektu. Autorem tohoto předpokladu byl Auguste 
Comte, který napsal ve své knize Kurz pozitivní filozofie toto: “Je zaiste jasné, že lidský 
duch v dôsledku neodvratnej nevyhnutelnosti môže priamo pozorovať všetky javy okrem svoich 
vlastných.”3 Rozdělení či spíše oddělení pozorujícího subjektu od pozorovaného 
objektu umožnilo znovu definovat úlohu kritického myšlení filozofie ve vztahu k 
vědám. Zároveň však dalo vzniknout problému kritické reflexe samotné filozofie. Jak 
uvažovat o filozofii a kriticky vybudovat její základy, když řečeno s Comtem: 
“Mysliace individuum sa nedá rozdelit na dve individua tak, aby jedno rozmýšľalo a druhé 
pritom pozorovalo premyšľani.”4 Tím se zkomplikovala filozofie nebo zdůvodnění jejích 
samotných základů. Otázka totiž zní: je-li filozofie naukou, která zkoumá jiné nauky, 
jak může zkoumat sebe sama? Tato otázka získává na své naléhavosti také ve chvíli, 
kdy se filozofie zaměří na své vlastní dějiny. Jedním z možných přístupů k dějinám 
filozofie a dějinám myšlení vůbec je kritický náhled na dějiny z pozice jednotlivých 
filozofických škol a jejich představitelů. Můžeme se tedy zeptat takto: Jak rozuměl 
Auguste Comte dějinám, zvláště pak dějinám filozofie? 

 
Výklad dějin dle Augusta Comteho 
 
 Auguste Comte zanechal nepřehlédnutelný odkaz, dílo, které přerůstá svým 

významem ne jeden, ale hned několik oborů lidské činnosti. Slovenský filozof a teolog 
Tomáš Pružinec klasifikoval dílo Augusta Comta jakožto dílo filozofické, dále 
sociologické, politické a také náboženské.5 Ve všech těchto disciplínách uplatnil 
Auguste Comte svůj jedinečný pohled na dějiny lidského myšlení. Na poli filozofie je 
to zákon tří stadií, kterým Comte otevírá svůj spis Kurz pozitivní filozofie a kterým je 
zdůvodněna legitimita pozitivistické filozofie. Tomuto zákonu se budeme podrobně 
věnovat později. Předpokladem pozitivistické filozofie, jakožto třetího stadia, je 
pozorování. Comte píše: “Všeci vynikajúci duchovia od Baconových čias opakujú, že 
skutočné poznanie je iba to, ktoré sa zakláda na pozorovaných faktoch.”6 Všechny disciplíny, 

                                                 
2 “Philosophy is never concerned with thought by itself. It is always concerned with its relation to its 
object and is therefore concerned with the object just as much as with the thought. COLLINGWOOD, 
R.G. The Idea of History. 
3 COMTE, A. Kurz pozitívnej filozofie. In. HRUŠOVSKÝ, I., ZIGO, M. Antológia z diel filozofov. 
Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo. s. 52. 
4 COMTE, A. Kurz pozitívnej filozofie. In. HRUŠOVSKÝ, I., ZIGO, M. Antológia z diel filozofov. 
Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo. s. 53. 
5 PRUŽINEC, T. Filozofický rozmer ľudstva v myslení Augusta Comta, s. 12. 
6 COMTE, A. Kurz pozitívnej filozofie. In. HRUŠOVSKÝ, I., ZIGO, M. Antológia z diel filozofov. 
Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, s. 42. 
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o kterých referoval Tomáš Pružinec, jsou založeny na tomto předpokladu – vyjma 
jedné.  

 Náboženské myšlení v žádném případě s pozitivistickou filozofii nekoreluje. 
Anzenbacher odkazuje na definici pozitivistického přístupu Ernsta Laaseho, filozofa, 
který sám patřil mezi významné představitelé pozitivismu a jenž napsal: „Pozitivismus 
nemá žádný jiný základ než pozitivní fakta, tj. vnější a vnitřní vnímání.“7 Pod pojmem 
pozitivní fakta rozuměl taková fakta, která jsou verifikovatelná čili empiricky 
ověřitelná. Přesto sehrálo náboženství v Comtově filozofii velice významnou roli. 
Dějiny vývoje myšlení lidstva, alespoň západní společnosti, by nebyly bez náboženství 
možné. Comte vychází z předpokladu náboženského myšlení jakožto prvního 
způsobu přemýšlení o světě. Z toho důvodu bylo prvním vývojovým stadiem stadium 
teologické. Comte takto vycházel z kritiky náboženství, především z kritiky 
teologického myšlení, aby se k náboženství opět vrátil. Tomáš Pružinec doslova tvrdí, 
že Comte z počátku odmítal náboženství, později však vypracoval svérázný 
náboženský systém, bez kterého není možné porozumět jeho filozofii jako celku.8 Proč 
tedy náboženství? Comte tvrdil, že společnost potřebuje určitý vzor, ke kterému by 
měla jako celek směřovat.  

 Příkladem téměř ideální společnosti pro něj byla společnost středověká. 
František Sirovič ve svých Dějinách filozofie tvrdí, že Comte se ke středověké 
společnosti navrací nikoli náhodou. Spatřoval v ní ideál sociálního uspořádání.9 
Středověká filozofie byla založena na metafyzických spekulacích a Comtemu vadila 
její spekulativní povaha. Z toho důvodu píše, že měla nesprávnou filozofickou orientaci. 
Zde je potřeba dodat, že Comte nezpochybňoval pro spekulativní charakter pouze 
scholastickou filozofii, nýbrž také filozofii novověkou. Tedy alespoň její část. 
Pravděpodobně měl na mysli idealistickou filozofii. Comtova kritika filozofie vychází 
z interpretace jejích dějin filozofie. Tedy jednotlivých filozofických směrů, které 
dějinně vymezil a charakterizoval. Tato snaha vrcholí nakonec v jeho zájmu o filozofii 
a její vývoj definicí dějin lidstva a také dějin lidského myšlení. Tedy v zákonu tří stadií. 
Čím jsou tedy dějiny myšlení a jak je možné jim porozumět?  

 
Dějiny jako progrese 
 
 Auguste Comte píše, že pozitivní filozofii lze pochopit pouze tehdy, když 

pochopíme celkový vývoj dějin.10 K tomu dospěl na základě studia přírodních věd.11  
Tak si uvědomil, že vývoj vesmíru a přírody má jasně definovaná stadia, která jsou 

                                                 
7 ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie, s. 54. 
8 “Spočiatku sa staval proti akémukoľvek náboženskému systému. V neskoršom období však nielenže 
neodmietol blízky a potrebný vzťah nábožensva a spoločnosti, ale vypracoval i svojský náboženský 
systém.” PRUŽINEC, T. Filozofický rozmer ľudstva v myslení Augusta Comta, s. 18. 
9 “Stredovek mal správný prístup k sociálnej organizácii, avšak mal zlú filozofickú orintáciu.” 
SIROVIČ, F. Dejiny filozofie. Pozitivismus, novoscholasticizmus, s. 5n.  
10 “Abysme si náležite vysvetlili skutečnú podstatu a vlastnú povahu pozitivnej filozofie, je 
nevyhnutné si najprv všeobecne všimnúť postupný vývin ĺudského ducha, ako sa nám javí vcelku, 
lebo akúkolvek koncepciu možno dobre poznať iba na základe jej histórie.” COMTE, A. Kurz 
pozitívnej filozofie, s. 39. In. HRUŠOVSKÝ, I., ZIGO, M. Antológia z diel filozofov. Pozitivizmus, 
voluntarizmus, novokantovstvo. s. 39. 
11 PRUŽINEC, T. Filozofický rozmer ľudstva v myslení Augusta Comta, s. 27. 
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empiricky ověřitelná, a tedy prostá jakýchkoli spekulací. Stejný předpoklad aplikoval 
na dějiny lidského myšlení. Studium dějin je možné potud, pokud budeme moci 
poznávat zákony, které dějiny utvářejí. 12 Dějiny tímto způsobem můžeme chápat jako 
určitý specifický systém, jenž je inteligibilní čili lidskému rozumu poznatelný.  

 Charakteristickým znakem tohoto systému je fakt, že se neustále vyvíjí. Tomáš 
Pružinec uvádí, že idea pokroku na konci osmnáctého a počátku devatenáctého století 
nebyla v té době nikterak nová.13 Novověké chápání pokroku, se kterým Comte 
pracoval, bylo podobné či snad totožné s ideou pokroku jakožto neustálého vývoje. 
Tomáš Pružinec nachází dobu vzniku ideje pokroku jakožto neustálého vývoje již na 
přelomu patnáctého a šestnáctého století.14 I předcházející období, tedy scholastika, 
znalo ideu pokroku. Ovšem definovalo jej odlišným způsobem. Scholastika 
označovala slovem progressio časové přiblížení se Království Božímu. Novověká 
filozofie chápala ideu pokroku radikálně odlišně. Zejména se zde projevovala 
sekularizace, z počátku především v myšlení. Novověk tedy pracuje s novým pojetím 
pojmu progressio v kategoriích sekulárních. Vývoj člověka a státu byl definován v 
kategoriích neustálého pokroku. Tato idea pokroku v praxi představovala rozvoj věd, 
poznání, techniky a také politického přeuspořádání celé společnosti. Od chvílí, kdy 
vznikala novověká filozofie, vzniká s ní zcela nový druh víry, sekulární víry, v lepší 
budoucnost. Auguste Comte na novověkou víru v lepší budoucnost navázal. 

 Tato víra v pokrok měla podle Augusta Comteho nahradit víru v osobního 
Boha.15 Prostředkem, jenž měl tuto víru v pokrok zprostředkovat, byla věda. Proč však 
věda? Jak teologie, tak metafyzika znaly termín budoucnost člověka i lidstva a 
pracovaly s ním. Dokonce náboženské systémy, které předcházely křesťanství, se 
snažily budoucnost poznat, odhalit ji a také ovlivnit. Používaly k tomu magii, pomocí 
které se snažily budoucnost poznat i ovlivnit. Křesťanství pracovalo s pojmem 
eschatologická budoucnost světa, což znamenalo budoucnost konce světa, která je 
poodhalena v symbolické řeči novozákonní knihy Zjevení sv. Jana. Novověká 
filozofie, především pozitivistická, začala pracovat s jiným nástrojem – s vědou. Věda 
totiž, na rozdíl od magie a náboženských představ, může učinit svět předvídatelným 
na základě poznání neměnných zákonů přírody.  

 Věda má takto jediný úkol, má vést ke konání. Comte tuto skutečnost vyjádřil 
ve svém Kurzu pozitivní filozofie, když napsal: “Od vědy k předvídání, od předvídání ke 
konání.”16. Pro svou pozitivní filozofii musel vytvořit smysluplné pojetí vědy. Pokud 
chtěl učinit předvídatelnou nejenom přírodu ale i společnost, musel stanovit nové 
pojetí dějin a dějinného vývoje. A právě proto předložil nové pojetí dějin, jakožto 
vědeckého pokroku. Je však potřebné říci, že takto definované dějiny není možné 

                                                 
12 “Študium príčin a konečností univerza je nahradené štúdiom zákonov, teda štúdiom nemenných 
vzťahov postupnosti a podobnosti medzi javmi.” PRUŽINEC, T. Filozofický rozmer ľudstva v 
myslení Augusta Comta, s. 28. 
13 PRUŽINEC, T. Filozofický rozmer ľudstva v myslení Augusta Comta, s. 29. 
14 “S témou pokroku, ktorá sa sklbila s témou sebauvedomovania, sa špecificky stretáváme už v XV. a 
XVI. storočí, v prostredí malomeštiactva a potom v humanizme. V tomto období sa pod pokrokom 
rozumelo iba zlepšovanie, a teda vývoj k lepšiemu.” PRUŽINEC, T. Filozofický rozmer ľudstva v myslení 
Augusta Comta, s. 29. 
15 PRUŽINEC, T. Filozofický rozmer ľudstva v myslení Augusta Comte, s. 31. 
16 COMTE, A. Kurz pozitívnej filozofie. In. HRUŠOVSKÝ, I., ZIGO, M. Antológia z diel filozofov. 
Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, s. 63. 
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chápat jako samoúčelné. Jinak vyjádřeno, smyslem vývoje dějin není vývoj dějin. 
Smyslem dějin je neustála progrese, tedy vývoj, jenž má v konečném důsledku sloužit 
lidstvu tak, že učiní společnost a její vývoj předvídatelnými. Comte tvrdil, že 
budoucnost je možné předvídat na základě poznání minulosti. Tento způsob myšlení 
nazýváme retrográdním přístupem k dějinám.17 Na tuto retrográdní tradici Comte 
plodně navázal. Výsledkem Comtova úsilí je objevení zákona třech stádií.18 Tato tři 
stádia jsou velice dobře známa: 

 

- teologické, 

- metafyzické,   

- pozitivní.  
 
 Toto poslední stádium je filozofickým základem rozvoje všech věd, řemesel a 

umění, které mají být jeho nejužitečnějším výsledkem.19 Zde se ovšem setkáváme 
s otázkou, jak se v dějinách rozvíjely filozofie a vědy. 

 
 
Dva způsoby interpretace dějin filozofie 
 
 Cesty, jež vedou k poznání a porozumění dějinám filozofie a věd, mohou být 

různé. Výsledek interpretace záleží na zvoleném předpokladu, podle kterého k 
dějinám přistupujeme. Auguste Comte navrhuje dva základní přístupy, jež umožňují 
poznání dějin vývoje filozofie:20 

 
1. Historický. 
2. Dogmatický. 
 
Dějiny filozofie můžeme vykládat historizujícím způsobem.21 Tím Comte rozuměl 

chronologický výklad dějin, který umožňuje třídit poznatky postupně podle toho, co 

                                                 
17 “Odpoveď sa nachádza práve v pochopení retrográdnej tradície, ktorej spôsob myslenia si Comte 
osvojil. Comtovo myslenie bolo touto tradíciou ovplyvnené v tom, že si zaumienil pripraviť 
budúcnost v mene minulosti. Retrográdna škola v zásade predstavovala úctu k minulosti, k dejinám 
ako takým a zvýrazňovala myšlenku kontinuity, ktorá zabezpečuje poriadok. Comte teda 
nedosudzoval minulosť, ona totiž znamenala dôležitý článok vo vyvoji myslenia, avšak na rozdiel od 
retrográdnej teórie mala smerovať k pozitivizmu. … U Comta sa rozvinulo dejinné nazeranie. 
Filozofov totiž chápal ako súčasť filozofického hľadania. o ktorom si zanovito myslel, že ho završil v 
pozitivizme.” PRUŽINEC, T. Filozofický rozmer ľudstva v myslení Augusta Comta, s. 37. 
18 Tomáš Pružinec v této souvislosti uvádí, že Comte objev těchto stadií přirovnal k objevům na poli 
fyziky, které uskutečnil Isaac Newton objevem gravitačního zákona. Porovnej: PRUŽINEC, T. 
Filozofický rozmer ľudstva v myslení Augusta Comta, s. 28. 
19 COMTE, A. Kurz pozitívnej filozofie. In. HRUŠOVSKÝ, I., ZIGO, M. Antológia z diel filozofov. 
Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, s. 66. 
20 COMTE, A. Kurz pozitívnej filozofie. In. HRUŠOVSKÝ, I., ZIGO, M. Antológia z diel filozofov. 
Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, s. 69. 
21 “Prvým spôsobom vykladáme poznatky postupne v tom istom poradí, v ktorom ich ľudský duch 
skutočne získaval, kráčajúc pritom, pokiaľ sa len dá, tými istými cestami.” COMTE, A. Kurz pozitívnej 
filozofie. In. HRUŠOVSKÝ, I., ZIGO, M. Antológia z diel filozofov. Pozitivizmus, voluntarizmus, 
novokantovstvo. s. 69. 
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bylo dříve a co bylo později. Dějiny chápeme lineárním způsobem a veškeré poznatky 
zasazujeme chronologicky podle doby vzniku.  

 Druhý způsob, jak zaznamenávat vývoj dějin filozofie, je dogmatický.22 Takové 
pojmenování navrhuje Comte. Je však potřebné říci, že slovo dogmatický nebylo 
zvoleno šťastně. Pokud totiž pod pojmem dogma rozumíme neměnnou pravdu, pak 
definicím či normativním soudům budeme muset rozumět jako neměnným pravdám. 
Víme však, že mnohé definice a poučky, jež platily několik staletí, byly v důsledku 
rozvoje věd buď zcela zpochybněny, nebo byly korigovány. Dnes bychom spíše 
použili slovo systematický. Nicméně pro zachování dobového diskurzu budeme 
používat původní Comtovo pojmenování. Dogmatickým způsobem Comte chápal 
takovou interpretaci dějin filozofie, která nehledí na chronologii, nýbrž na samotné 
poznatky, a třídí je podle systému myšlenek.  Z něj se pak snaží vytvořit jeden veliký 
systém věd.  Jde o systematické utřídění filozofických témat do jednoho celku. Cílem 
je spíše podat poznatky, které filozofie vytvořila nežli podat chronologii vzniku. 

 Comte si je vědom, že oba přístupy dějiny filozofie redukují.23 Zatímco 
historizující přístup vykládá souvislosti mezi jednotlivými etapami vývoje filozofie, 
dogmatický přístup zohledňuje praktické použití jednotlivých znalostí pro praktický 
život nebo pro aplikované vědy. Nezamítá však historizující přístup, naopak, jak jsme 
již ukázali v předcházející kapitole, retrográdní přístup mu byl velice blízký. Znalost 
chronologického vývoje filozofie a věd považoval za zcela zásadní pro budoucí rozvoj 
těchto disciplín. Bez znalosti chronologického vývoje, tvrdil, není vůbec možné 
porozumět dogmatickému systému věd. Comte doslova tvrdí toto: “Sme teda 
presvedčení, že znalosť histórie vied má obrovský význam. Dokonca si myslím, že človek 
nepozná úplne tú-ktorú vedu, keď nepozná jej históriu.”24 Znalost dějin, tedy postupného 
lineárního vývoj filozofie, je základním předpokladem systematického používání 
znalostí. Poznání dějin filozofie, ať už z pohledu historického, či dogmatického, není 
podle Comta samoúčelné.  

 Samotným smyslem poznání dějin filozofie je obeznámit posluchače v poměrně 
krátkém čase s vývojem filozofie a jejími systematickými poznatky, které byly 
vytvořeny v průběhu mnoha staletí. Comte doslova píše “který v průběhů staletí dosáhlo 
značný počet géniů”25. Dogmatický způsob Comte ve vzdělávání dokonce mírně 
upřednostňoval, a to z toho důvodu, že seznamuje se samotnými závěry, ke kterým 
filozofie dospěla, nikoli s vývojovými etapami.  Je však potřebné říci, že oba tyto 
přístupy k dějinám filozofie se navzájem doplňují a jeden se bez druhého neobejde.  
  

                                                 
22 “Druhým spôsobom podávame systém myšlienok tak, ako by si ho dnes mohl vybudovať jediný 
človek , ktorý by sa, stojac na náležitom stanovisku a zásobený dostatočnými vedomosťami, zaoberal 
snahami o vytvorenie určitej vedy v jej celku.” COMTE, A. Kurz pozitívnej filozofie. In. HRUŠOVSKÝ, 
I., ZIGO, M. Antológia z diel filozofov. Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo. s. 69. 
23 Ibid. s. 69. 
24 COMTE, A. Kurz pozitívnej filozofie. In. HRUŠOVSKÝ, I., ZIGO, M. Antológia z diel filozofov. 
Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo. s. 71. 
25 Ibid. s. 70. 
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Závěr 
  
Pozitivistická filozofie pracovala především v prvním vývojovém stadiu s koncepcí 

dějin, kterou vytvořil Auguste Comte. Tuto koncepci lze charakterizovat následujícím 
způsobem. Dějiny se nevyvíjejí ani náhodným způsobem, ani skokově. Vyvíjejí se 
chronologickým způsobem a postupně. To znamená, že každému vývojovému stadiu 
dějin a dějin filozofie předcházela stádia, která jsou nutnou vývojovou podmínkou 
daného vývojového stádia. Comte vycházel z retrográdní tradice, která zdůrazňuje 
význam minulosti k předvídání budoucnosti. K tomu je možné dospět tím způsobem, 
že nejdříve se snažíme o porozumění zákonům, které utvářely minulost. Aplikacemi 
těchto zákonů na budoucnost můžeme tuto budoucnost podle Comta učinit 
předvídatelnou. Zároveň retrográdní tradice poukazuje na fakt, že existují podobnosti 
ve vývoji dějin filozofie.  

Z předchozího je možné vyvodit tyto závěry:  
 
1. Dějiny jsou neustálou progresí. 
2. Lidské myšlení, tedy dějiny filozofie, se vyvíjí postupně. 
3. Lidské myšlení, tedy dějiny filozofie, se vyvíjí tak, že mezi jednotlivými stupni 

existují podobnosti.  
 
Comtova koncepce dějin je optimistická. Vyjadřuje pozitivistickou víru v pokrok 

lidského rozumu a pozitivistický rozvoj celé lidské společnosti.  
 

Shrnutí  

Francis Fukuyama se ve svém díle z roku 1992 The End of History and the Last Man 
snažil dokázat, že všeobecné dějiny lidstva nejsou totožné s dějinami vesmíru. Na 
rozdíl od vesmíru, jenž má své zákony, podle kterých se vesmír vyvíjí a na jejichž 
základě lze hovořit o dějinnách vesmíru, dějiny lidstva takto popsat nelze. Existuje celá 
řada teoretických východisek, které se snaží najít všeobecné schéma v rozvoji lidských 
společností (Fukuyama, 1992). Fukuyama zároveň také ohlásil konec dějin - nebo lépe 
řečeno -  konec jednoho schématu rozvoje západní společnosti. Předkládaná studie se 
snaží analyzovat jiné myšlenkové schéma, které by bylo schopno postihnout rozvoj 
lidské společnosti. Cílem analýzy se stala pozitivistická filozofie Augusta Comteho.  

 

Summary 

„The concept of history in positivist philosophy.“ Francis Fukuyama, in The End of 
History and the Last Man, his work from 1992, sought to prove that the universal history 
of mankind was not identical to the history of the universe. Unlike the universe, which 
has its laws, according to which the universe evolves and on the basis of which it is 
possible to speak of the history of the universe, the history of mankind can not be 
described as such. There are a number of theoretical backgrounds that seek to find a 
general scheme in the development of human societies (Fukuyama, 1992). Fukuyama 
also announced the end of history – or rather, the end of one developmental scheme 
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of Western society. The present study attempts to analyze another thought scheme that 
would be able to capture the development of human society. The aim of the analysis 
was the positivist philosophy of August Comte. 
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Text Lejzr a smrž pochází z rozhovorů Stanislava Komárka a Zdeňka Neubauera při 

jejich cestě Izraelem v roce 1993, takže je jeho původ vztažen ke zkušenosti určené co 
do místa i času. Tématem textu Lejzr a smrž je rozdíl eremiálních a hyletických kultur 
v kontextu evropské kultury. Zdeněk Neubauer toto téma později rozvinul v textu 
Poušť a les (aneb Dvojí pramen metafyziky).1 V této studii předkládám interpretaci 
charakteristik eremiálních a hyletických kultur, jak jsou obsaženy v textu Lejzr a smrž.2  

 Eremiální i hyletické kultury jsou původně definovány vazbou na specifické 
geografické prostředí. U eremiálních kultur jsou to „semiaridní, otevřené a zčásti i 
zcela pouštní krajiny“, zatímco hyletické kultury jsou vázány „na více či méně 
zalesněnou krajinu, v typickém prostředí pak na listnatý háj či les“.  

Eremiální kultury se vyznačují třemi hlavními rysy: 
1) jsou auditivní (upřednostňují sluch) 
2) paradigmaty poznání jsou pro ně vyřčené slovo, hláskové písmo a zapsaný text 

(vyřčené slovo jako sekvence fonémů, zapsané slovo jako sekvence písmen, lineární 
text, v rámci biologie informační sekvence genetického zápisu) 

3) hodnotu pro ně má věčnost (bůh je věčný, cílem poznání je formule, zákon a 
předpis, na něž lze nové jevy zredukovat) 

Upřednostňování sluchu implicitně znamená důraz na vnímání sukcesivních 
skutečností, protože je slovo jako následnost fonémů ze své povahy sukcesivní. 
Následnost je zachována i při zápisu slova pomocí písmen. Přestože lze zapsané slovo 
opakovaně přečíst, je na sekvenci písmen patrná právě jednosměrnost, která je vlastní 
každé sukcesi. Také text se slovy sdílí tuto sukcesivnost spojenou s jednosměrností. 
Zvláště u zapsaných příběhů je linearita textu zdůrazněna, protože děj předpokládá 
sukcesi událostí. Potud svědčí první dva rysy eremiálních kultur o jejich fascinaci časem, 
nakolik jej lze chápat právě jako jednosměrnou sukcesi. Do této souvislosti zapadá 
fakt, že sloveso má v hebrejštině výsadní postavení: „Takto byl kořen téměř všech slov 
v hebrejštině jistým slovesným tvarem, zatímco příslovce, přídavná jména a podstatná 

                                                 
1 Zdeněk Neubauer: Poušť a les (aneb Dvojí pramen metafyziky). in: Vhled (číslo 3). 2001 (online: 
www.vhled.cz/Archiv/Casopis_Vhled(cislo3)/Vstupni_stranka/Prameny/Poust_a_les.html) 
2 Stanislav Komárek: Lejzr a smrž. in: Sto esejů o přírodě a společnosti. Vesmír. Praha. 1995. str 220-
224 
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jména byla získána modifikací slovesného tvaru pomocí předpon, přípon a jinými 
způsoby.“3 

 Podle třetího rysu se však eremiální kultury vyznačují fascinací věčností. To je na 
první pohled v rozporu s fascinací časem. Opakem sukcesivnosti času je simultaneita 
prostoru, takže čas může být jak v opozici k věčnosti, tak v opozici k prostoru. 
Zajímavé je, že hebrejština má totéž slovo pro prostor a Boha, což je předpokladem pro 
ztotožnění věčného Boha s absolutním prostorem:  

„Toto spojení nekonečné prostorovosti s božskou všudypřítomností může být 
stopováno značně daleko do minulosti; Jammer ho stopoval skrze středověké 
hebrejské myšlení zpátky do biblických časů, když nalezlo skvělý poetický výraz 
v Žalmu 139. ̔ Makomʼ je jménem, kterým je označen prostor i Bůh. Tak byl Newtonův 
pohled na prostor jako na ʽsensorium Deiʼ, který byl pokládán pozitivistickými 
komentátory Newtona v 19. století za šokující vniknutí ʽmysticismuʼ do Newtonova 
myšlení, pouze pokračováním staletí staré tradice.“4  

Citovaný Max Jammer uvádí tuto myšlenku v souvislosti s kontrastem mezi 
židovským a řeckým myšlením:  

„Nejranější známka spojení mezi prostorem a Bohem spočívá v užití termínu 
„místo“ (makom) jako jména pro Boha v palestinském judaismu prvního století. „V 
řecké filosofii se užití termínu ʽmístoʼ jako pojmenování Boha neobjevuje.“ Jediné 
náznaky řeckého vlivu v tomto použití jsou nalezeny u Sexta Empeirika a možná u 
Prokla.“5  

Hláskové písmo má nakonec dvojí význam. Byť mají písmena určité pořadí nejen 
v abecedě, ale i v každém zapsaném slově, má každé písmeno svůj tvar a představuje 
simultánní skutečnost lišící se od všech ostatních písmen. Zdá se tedy, že eremiální 
kultury sice formuje fascinace časem, ale na druhou stranu připouštějí absolutní 
prostor. Simultaneita se tak stává dvojznačnou, protože odkazuje jednak k věčnosti a 
jednak k prostoru. Zaměření na absolutní prostor nevyžaduje zvláštní ohled na tvary, 
protože ty představují pouze relativní prostorové skutečnosti, které se v časové 
sukcesi ztrácejí. Stanislav Komárek připomíná zákaz zobrazování živých tvorů.  

Hyletické kultury se také vyznačují třemi hlavními rysy: 
1) jsou vizuální (upřednostňují zrak) 

                                                 
3 „Thus, the root of almost all words in Hebrew was a certain verbal form, while adverbs, adjectives and nouns 
were obtained by modifying the verbal form with prefixes, suffixes, and in other ways.“ (David Bohm: 
Wholeness and the Implicate Order. Taylor and Francis e-Library. 2005. str. 38) 
4 „This association of infinite spatiality with divine omnipresence may be traced considerably farther 
back into the past; Jammer traced it through medieval Hebrew thought back to Biblical times when it 
found a magnificent poetic expression in Psalm 139. ʽMakomʼ is the name by which both space and 
God were designated. Thus Newton´s view of space as ʽsensorium Deiʼ, which was regarded by the 
19th century positivistic commentators on Newton as a shocking intrusion of ʽmysticismʼ into 
Newton´s thought, was merely a continuation of the centuries-old tradition.“ (Milíč Čapek: 
Introduction. in: Boston Studies in the Philosophy of Science. Volume XXII. The Concepts of Space and 
Time. Synthese library 74. edited by Milíč Čapek. 1976. str. XXIII-XXIV) 
5  „The earliest indication of a connection between space and God lies in the use of the term „place“ 
(makom) as a name for God in Palestinian Judaism of the first century. „In Greek philosophy the use of 
the term ʽplaceʼ as an appellation of God does not occur.“ The only intimations of Greek influence in 
this usage are found in Sextus Empiricus and perhaps in Proclus.“ (Max Jammer: Concepts of space. 
Dover Publications, Inc. New York. 1993. str. 28-29) 
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2) zaměřují se na tvar, tělesnost a podobnost (paradigmatem poznání je pro ně 
srovnání a nalezení většinou vizuálně tvarové analogie: podobenství a paralely 
Nového zákona, jazykové a uměleckohistorické komparatistiky, v rámci biologie 
srovnávací morfologie (goethovská přírodověda, naturfilosofická morfologie), 
francouzská a německá srovnávací anatomie, vývojová morfologie (embryologie), 
autonomistická škola (Fritz Süffert, Adolf Portmann) 6 

3) proměnlivost světa mají za přirozenou (proteovští bohové Keltů, světští bohové 
řeckého polytheismu) 

Důraz na zrak implikuje vnímání simultánních skutečností. Viditelný tvar je totiž 
simultánní skutečnost, jejíž rozlišitelné rysy jsou dány alespoň do určité míry zároveň. 
Ohled na tělesnost také odkazuje k simultánním tvarům, které jsou nejen viditelné, ale 
principiálně i hmatatelné. Podobnost je možné vykazovat právě na simultánních 
skutečnostech. První dva rysy hyletických kultur tedy svědčí o fascinaci prostorem, 
nakolik je vymezen simultánními skutečnostmi, které jsou relativní vůči sobě 
navzájem i vůči sukcesi, ve které následují. Zaměření na tvary se totiž obejde bez 
předpokladu absolutního prostoru, zvlášť pokud by mohla být obrazem absolutního 
prostoru poušť. 

 Podle třetího rysu se však hyletické kultury vyznačují důrazem na 
proměnlivost. Proměnlivost implikuje časovou sukcesi. Orientace na simultánní tvary 
přirozeně vede k objevení řádu sukcese, protože je sukcese patrná na simultánních 
skutečnostech v sukcesivním pořádku. Takto je sukcese se simultaneitou provázaná. 

 Z této analýzy vyplývá, že ani hyletické, ani eremiální kultury se nedovedou 
zaměřit pouze na čas nebo prostor, ale vždy jsou nuceny zaujmout postoj jak k času, 
tak i k prostoru. Zatímco však strategie eremiálních kultur vede k oddělení času od 
prostoru, protože absolutní prostor je věčný a neměnný v protikladu k sukcesivním 
skutečnostem, které se dějí, strategie hyletických kultur připouští provázanost času a 
prostoru, protože v rámci sukcese se ukazují simultánní skutečnosti, a naopak 
simultánní skutečnost nelze udržet věčně mimo dění, protože se jeví v řádu sukcese. 
Oddělení času od prostoru pak může vést k bergsonovské nedělitelnosti času (durée) 
na rozdíl od dělitelnosti prostoru (espace): „Zkrátka, stejně jako v trvání je homogenní 
pouze to, co netrvá, tedy prostor, kde se řadí simultaneity, tak homogenní složkou 
pohybu je to, co mu přísluší nejméně, proběhnutý prostor, tedy nehybnost.“7  

 Po tomto představení hyletických a eremiálních kultur lze vyložit i název textu 
Lejzr a smrž. Ten totiž obrazně vyjadřuje rozdíl mezi eremiálními a hyletickými 
kulturami, protože lejzrový paprsek symbolizuje kultury eremiální, zatímco smrž 
kultury hyletické. Samo uvedení obrazů naznačuje příslušnost textu Lejzr a smrž spíše 
ke kultuře hyletické, neboť obraz je hyletickým vyjadřovacím prostředkem. Na obrazu 

                                                 
6 Příklady uvádím v náznacích, jak jsou zmíněny v textu Lejzr a smrž. Podrobnější přehled autorů a 
jejich děl lze nalézt v knize Stručné dějiny biologie, kde Stanislav Komárek rozdíl „hyletického 
kulturního okruhu“ a „kulturního okruhu eremiálního“ rovněž činí součástí výkladu (Stanislav 
Komárek: Stručné dějiny biologie. Academia. Praha. 2017. str. 33-34). Stanislava Komárka lze v tomto 
duchu k hyletické biologii přiřadit hlavně s ohledem na práce o fenoménech mimikry a aposematismu 
(Stanislav Komárek: Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy. Dokořán. Praha. 2004).    
7 „Bref, de même que dans la durée il n´y a d´homogène que ce qui ne dure pas, c´est-à-dire l´espace, 
où s´alignent les simultanéités, ainsi l´élément homogène du mouvement est ce qui  lui appartient le 
moins, l´espace parcouru, c´est-à-dire l´immobilité.“ (Henri Bergson: Essai sur les données immédiates 
de la conscience. Albert Skira. Genève. 1945. str. 95) 
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lejzrového paprsku lze v souladu s odhalenou fascinací časem zdůraznit implicitní 
sukcesi částic. Stanislav Komárek však zdůrazňuje naopak druhou stránku, která byla 
spojena s fascinací věčností: „Eremiální kulturní okruh měl vždy tendenci převádět 
skutečnost na pokud možno jednoduše slovně vyjádřitelnou formuli, zákon, předpis 
(jehož přísné a přesné dodržování bylo už samo sebou spasitelné), v kabalistické 
mystice i číslo, tedy nějaké netělesné abstraktum. […] Eremiální komponenta 
v evropském smýšlení se stala velice účinným nástrojem manipulace intelektuální (a 
v důsledku toho i věcné), je v ní obrovská síla i veliké riziko. Je velice účinným 
myšlenkovým instrumentem, cosi jako diamantový vrtáček, či ještě lépe lejzrový 
paprsek, velmi brizantní a skoro bez hmoty.“8 Na obrazu smrže je patrná jak fascinace 
prostorem, tak proměnlivost: „Představa smrže či jiné houby, ukazující formu v téměř 
čisté podobě, samu ze sebe rostoucí, sebe samu svým růstem a proměnami 
vyhmatávající, bez velkých skrytých tajemství uvnitř a přitom, ač jen z mykochitinu a 
vody, přece horribile dictu tělesná, by asi nejlépe symbolizovala hyletickou 
komponentu evropského myšlení.“9 

Stanislav Komárek využívá rozdíl hyletických a eremiálních kultur v textu Lejzr a 
smrž k úvahám o takovém kulturním fenoménu, jakým je tradice vědy. Do eremiální 
myšlenkové tradice se podle něj řadí novověká věda: „Kořeny novověké vědy 
vyrůstají mimo veškerou pochybnost i z eremiální myšlenkové tradice. Židovské 
pojetí Zákona se nakonec odrazilo v představě zákona přírodního, evropské pojetí 
kauzality bylo významně ovlivněno arabským pojetím „mechanické“ osudovosti v její 
averroistické podobě, též arabská matematická formalizace (algebra, algoritmus) 
sehrála důležitou roli.“10 V novověké vědě se tedy projevuje eremiální myšlenková 
tradice ve smyslu fascinace věčností, nikoli fascinace časem. Zajímavé je, že eremiální 
myšlenkovou tradici shledává Stanislav Komárek i v genetice: „Představa, že v živých 
organismech je cosi jako kniha, lineární text či současným vokabulářem řečeno, zápis 
genetické informace, je zcela netriviální a z vizuálního názoru neodvoditelná. Zvíře či 
rostlina jsou tu doslova tvořeny informační sekvencí – tedy čímsi jako slovem (i 
Golema, jinak neforemný kus hlíny, oživuje informační sekvence, sice krátká, ale zato 
ta nejrelativnější – šém – pravé jméno Boží).“11 V genetice se tedy projevuje eremiální 
myšlenková tradice ve smyslu fascinace časem (sekvence lineárního textu), ale i 
fascinace věčností, nakolik je genetická informace neměnná.    

Zajímavé je přejít od představené analýzy světa hyletických a eremiálních kultur 
k situaci, kdy je epistemologický svéráz eremiálních kultur konfrontován 
s epistemologickým svérázem kultur hyletických v rámci evropské kultury v širokém 
slova smyslu. V takové směsi jsou k dispozici různé významy sukcese (jednak sukcese 
postavená proti věčnosti, jednak sukcese provázaná se simultánními skutečnostmi), 
ale i různé významy simultaneity (jednak absolutní simultaneita, jednak simultaneita 
relativní). Konfrontace těchto významů je pak sledovatelná v různých kontextech, ať 
už jde o kontext theologický či fyzikálně filosofický.  

                                                 
8 Stanislav Komárek: Lejzr a smrž. in: Sto esejů o přírodě a společnosti. Vesmír. Praha. 1995. str 220-
224 
9 Tamt. 
10 Tamt. 
11 Tamt. 
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 Takto pestré pole významů nabízí různé možnosti. Na jednu stranu lze jeho 
komplikovanost opustit a vyvodit z rozdílu hyletických a eremiálních kultur rozdíl 
hlediska synchronního a hlediska diachronního. Simultánní skutečnosti jsou totiž 
synchronní, ať už jde o strukturu, obraz či fotografii. Sukcesivní skutečnosti jsou zase 
diachronní, ať už jde o pohyb, vyprávění či film.12 I když by se mohlo zdát, že 
synchronní hledisko a diachronní hledisko rozdělují svět na dvě části, není těžké najít 
fenomény, které mají jak synchronní, tak diachronní aspekt. Mezi takové fenomény 
patří nejen jazyk (diachronní vývoj jazyka versus synchronní jazyková struktura), ale 
i živý tvor (diachronní evoluce versus synchronní morfologie) a dějiny (dějiny jako 
vyprávění versus obraz dějin). Chápání dějin prostřednictvím jejich obrazu 
tematizoval Zdeněk Vašíček: „V okamžiku, kdy je respektována simultánnost dějů, 
kdy ve vyprávění převládne společný rámec děje nad jednotlivými příběhy, lze 
hovořit o přechodu od diskursu příběhu k diskursu obrazu.“13      

 Na druhou stranu se lze komplikovanosti přidržet a zaměřit se na vzniklé 
mnohoznačnosti. Sukcesi lze chápat jednak jako nedělitelnou, jednak jako dělitelnou 
(dělitelné kontinuum či dělitelné/počitatelné diskontinuum). Případ simultaneity je 
ještě složitější. Simultaneita může být absolutní nebo relativní. Absolutní simultaneita 
může znamenat absolutní prostor, protože je opakem veškeré sukcese, ale ze stejného 
důvodu může znamenat také věčnost. Relativní simultaneita může mít prostorový ale 
i časový význam (současnost).14 Když Max Jammer prochází historické koncepce 
simultaneity od antiky přes Einsteina dál, zaměřuje se na problém konvencionality 
simultaneity prostorově oddělených událostí (distant simultaneity):  

„Jedním z hlavních problémů diskutovaných filosofy vědy v naší době je 
kontroverzní otázka, zda pojem vzdálené simultaneity [distant simultaneity] označuje 
něco faktického, empiricky testovatelného, nebo alespoň jednoznačně 
definovatelného, nebo zda odkazuje pouze k objektu konvence, to znamená 
k arbitrární dohodě bez jakéhokoli faktického obsahu, pokud jde o to, které události 
mají být nazvány simultánními. Tento „problém konvencionální teze týkající se pojmu 
vzdálené simultaneity [distant simultaneity]“ se zdá mít dalekosáhlé filosofické 
implikace.“15  

Dochází k závěru, že tento problém není uspokojivě rozřešen: „Avšak, navzdory 
této bezprecedentní sofistikovanosti, otázka, zda teze konvencionality pojmu vzdálené 
simultaneity [distant simultaneity] je správná, dosud nedosáhla konečného nebo 
obecně přijatého uspokojivého řešení.“16 Filosoficky zajímavý je nepoměr, kterého si 

                                                 
12 Film však může být chápán i jako směs obrazů a pohybu. 
13 Zdeněk Vašíček: Obrazy (minulosti). O bytí, poznání a podání minulého času. Prostor. Praha. 1996. 
str. 17 
14 Relativita simultaneity implikuje mnohost simultánních skutečností na rozdíl od jedinosti 
simultaneity absolutní. 
15 „One of the major problems debated by philosophers of science in our time is the controversial 
question of whether the concept of distant simultaneity denotes something factual, empirically 
testable, or at least unambiguously definable, or whether it refers to merely an object of a convention, 
that is to an arbitrary stipulation without any factual content, as to which events are to be called 
simultaneous. This „problem of the conventionality thesis concerning the concept of distant 
simultaneity“ seems to have far-reaching philosophical implications.“ (Max Jammer: Concepts of 
Simultaneity. The Johns Hopkins University Press. Baltimore. 2006. str. 5)   
16 „Yet, despite this uprecedented sophistication, the question of whether the thesis of the 
conventionality of the concept of distant simultaneity is correct has not yet reached a final or generally 
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všímá. Zatímco právě pojem simultaneity prostorově oddělených událostí je předmětem 
vášnivých diskusí, obdobný pojem simultaneity časově oddělených událostí zůstává 
stranou zájmu:  

„Zatímco pojem událostí nastávajících na různých místech v prostoru, ale v témže 
momentu času (tj. vzdálená simultaneita [distant simultaneity]) je tématem zanícených 
diskusí, obdobnému pojmu dvou událostí nastávajících v různých momentech času, 
ale na tomtéž místě v prostoru byla sotva, pokud vůbec, věnována vážná pozornost.“17  

Simultaneitu prostorově oddělených událostí Max Jammer rovněž nazývá 
temporální koincidencí prostorově oddělených událostí (temporal coincidence of 
spatially separated events). To znamená, že se jedná o časovou simultaneitu prostorově 
vzdálených událostí (současnost). Simultaneita časově oddělených událostí je naopak 
prostorovou koincidencí časově oddělených událostí (spatial coincidence of 
temporally separated events), tedy prostorovou simultaneitou po sobě jdoucích událostí. 
Fyzikové se podle Maxe Jammera omezují právě na časovou simultaneitu, zatímco 
prostorovou simultaneitu přehlížejí. Tato nová fascinace časem, která je zbavena rubu 
věčnosti, se tak stává konstitutivní jednostranností fyzikálního myšlení od Einsteina 
dál. Hans Reichenbach ve své knize The philosophy of space and time přiznává, že je 
v přírodní vědě čas fundamentálnější než prostor:  

„Ukážeme, že tento paralelismus [tj. paralelismus prostoru a času] neexistuje 
objektivně a že v přírodní vědě je čas fundamentálnější než prostor, jehož topologické 
a metrické vztahy mohou být zcela zredukovány na pozorování času. Nakonec 
rozpoznáme, že časové uspořádání představuje prototyp kauzálního šíření, a tak 
odhalíme prostoro-časové uspořádání jako schéma kauzálního spojení. “18  

Rozdíl hyletických a eremiálních kořenů evropské kultury by mohl inspirovat k 
metodickému určování podílu fascinace časem, fascinace prostorem a fascinace 
věčností (respektive fascinace tou kterou interpretací sukcese či simultaneity) na 
chápání světa, kultury, společnosti a sebe sama. Když například Zdeněk Vašíček 
představuje chápání dějin prostřednictvím obrazů (nikoli prostřednictvím vyprávění), 
píše v doslovu k jeho knize Obrazy (minulosti) Miroslav Petříček o opuštění 
jednostranné fascinace časem:  

„Obraz dějin (např. Francouzské revoluce) je chronologie, kterou historik jako by 
rozvrhne do prostorových a hierarchických vztahů: právě tím ukazuje určitý proces 
ne jako jednoduchou lineární následnost, nýbrž jako útvar, který je vnitřně celistvý dík 
svým vnitřním relacím – svým napětím stejně jako svými kontrasty. I v tomto ohledu 
je Vašíčkova kniha nesmírně aktuální, neboť se dotýká něčeho, co sice již prožíváme, 

                                                 
accepted satisfactory solution.“ (Max Jammer: Concepts of Simultaneity. The Johns Hopkins 
University Press. Baltimore. 2006. str. 300) 
17 „While the concept of events occurring at different places in space but at the same moment of time 
(i. e., distant simultaneity) is the subject of heated discussions, the analogous concept of two events 
ocurring at different moments of time but at the same place in space has hardly, if ever, been given 
serious attention.“ (Max Jammer: Concepts of Simultaneity. The Johns Hopkins University Press. 
Baltimore. 2006. str. 300) 
18 „We shall show that the parallelism does not exist objectively and that in natural science time is 
more fundamental than space, the topological and metrical relations of which can be completely 
reduced to observations of time. We shall finally recognize that time order represents the prototype of 
causal propagation and thus discover space-time order as the schema of causal connection“ (Hans 
Reichenbach: The philosophy of space and time. Dover Publications, Inc. New York. 1958. str. 112-113) 
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avšak co ještě možná nejsme s to plně reflektovat: jako by nás zvolna opouštěla 
jednostranná fascinace časem (a linearitou), takže si začínáme více všímat prostoru, tj. 
koexistence (různých kultur, různých časů, dokonce různých teorií, tj. koexistence 
různorodého).“ 19   

Interpretace charakteristik eremiálních a hyletických kultur v textu Lejzr a smrž 
tedy ukázala, že lze tyto kultury vymezit ve vztahu k porozumění času a prostoru, 
čímž je rozdíl těchto kultur zasazen do specifického fyzikálně-kosmologického rámce. 
Eremiální kultury se vyznačují fascinací časem a fascinací věčností spojenou 
s absolutním prostorem odděleným od času. Hyletické kultury se zase vyznačují 
fascinací relativním prostorem ve vztahu k času. Ve hře je tedy jednak daná 
jednostrannost (buď důraz na čas, nebo na prostor), jednak povaha vztahu času a 
prostoru (buď oddělení, nebo provázanost). Tato interpretace je podnětem k analýze 
různých významů sukcese a simultaneity. I po této transformaci původního tématu se 
jeví rozdíl eremiálních a hyletických kultur zajímavým příspěvkem k porozumění 
nejen kulturním fenoménům, ale i fyzikálním teoriím, které se časem a prostorem 
zabývají.  

 

Shrnutí 

Tato studie se zaměřuje na pozoruhodný rozdíl mezi eremiálními a hyletickými 
kulturami, které podle textu Lejzr a smrž od Stanislava Komárka patří ke kořenům 
evropské kultury. Charakteristiky eremiálních a hyletických kultur jsou 
interpretovány s ohledem na porozumění času a prostoru. Eremiální kultury se 
vyznačují fascinací časem, který chápou odděleně od absolutního prostoru. Svou 
fascinaci věčností mohou spojit právě s absolutním prostorem. Hyletické kultury se 
vyznačují fascinací relativním prostorem, který je s časem provázaný. Detailnější 
analýza vede k nutnosti rozlišovat různé významy sukcese a simultaneity. Odhalení 
fascinace časem ve fyzice od Einsteina dál je příkladem zajímavého výsledku, který 
může rozlišování různých pojetí sukcese a simultaneity mít pro porozumění 
fyzikálním teoriím, které se časem a prostorem zabývají.   

Summary 

„Successive laser and simultaneous morel“ This paper focuses on the striking 
difference between eremial cultures and hyletic cultures which belong together to the 
roots of European culture according to the text Lejzr a smrž (Laser and morel) by 
Stanislav Komárek. Features of eremial and hyletic cultures are interpreted with 
regard to the understanding of time and space. The eremial cultures are characterized 
by their fascination with time which they understand separately from the absolute 
space. They can connect their fascination with eternity just with the absolute space. 
The hyletic cultures are characterized by their fascination with relative space which is 
bound with time. More detailed analysis leads to a necessity of differentiation between 
different meanings of succession and simultaneity. Disclosure of the fascination with 
time in physics from Einstein and beyond is an example of interesting result which the 

                                                 
19 Miroslav Petříček: Archeologie historie z prehistorie obrazu. in: Obrazy (minulosti). O bytí, poznání 
a podání minulého času. Prostor. Praha. 1996, str. 138    
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differentiation between different concepts of succession and simultaneity can have for 
understanding of physical theories which deal with time and space. 
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Diagnózy  
 
Co je hlavním problémem veřejného vzdělávání? Moje zkušenost se blíží názorům 

Johna Taylora Gatto, autora knihy Ohlupování. Skryté kurikulum povinné školní 
docházky.1 Gatto píše, že západní vzdělávací systém produkuje především experty na 
nudu. Učitelé z toho viní obvykle zprvu žáky, potom sebe, a nakonec se cítí jako oběti 
byrokratizace. Co je tedy hlavním problémem? Když začneme vnímat míru vyhoření 
na straně pedagogů a nedostatku motivace na straně studentů, skoro se chce říci, 
veřejné vzdělávání jako takové. Pokud jde o vztah k předmětu jejich specializace, u 
studentů i pedagogů setrvale klesá zájem, schopnosti, čest i píle. V profesi by těžko 
bylo možno setrvávat bez nadějné představy, že tento úpadek je dočasným efektem 
ducha naší měnlivé doby. 

Nadaných studentů je stále méně, neboť intelektuální schopnosti obecně klesají, 
zřetelně zvláště z důvodů environmentálních a kulturních. Zájem o studium se 
celkově snižuje. Jako důvod se nejčastěji uvádí finanční náročnost, nabízené vzdělání 
se ale nevyplácí také proto, že není dostatečně využitelné, pro podezření z 
ideologičnosti je nevěrohodné a budí dojem, že může sloužit akorát tak k získání 
papíru. Natrefit na zaujaté studenty bývá nejčastější v prvním semestru, kdy jejich 
očekávání ještě převažuje nad frustrací, anebo v posledním, kdy mají někteří z nich 
krátce po pedagogické praxi, která jejich zájem učit se občerstvila, protože při tom, jak 
vyučovali, se také často po letech nudy skutečně učili. 

Úroveň vysokoškolských pedagogů jejich zaměstnavatelé posuzují na základě 
pochybného Rejstříku informací o výsledcích,2 jehož protějšek pro umělecké obory 
profesor Milan Knížák přiléhavě označuje jako registr umělecké idiocie.3 Notoricky 
nízké platy mnohé odborníky odrazují a studenty přesvědčují o tom, že jejich učitelé 
jsou bezcenní. Podprůměrné ohodnocení posiluje podezření většiny veřejnosti, že 
vzdělávací systém funguje jen naoko. Často demotivovaní učitelé opakují nezáživnou 
látku, která hlavně nesmí urazit, a studenti se ji mnohdy odnaučili poslouchat, zčásti 

                                                 
1 Gatto, J. T., Page Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling, New Society 
Publishers 2002. 
2 Úřad vlády České republiky, Rejstřík informací o výsledcích. RIV - IS VaVaI, in: Informační systém 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, URL: https://www.rvvi.cz/riv. 
3 Knížák, M., Registr umělecké idiocie, in: Milan Knížák.cz, online, URL: 
http://www.milanknizak.com/aktuality/registr-umelecke-idiocie-n156/. 

mailto:tippelt@centrum.cz
https://www.rvvi.cz/riv
http://www.milanknizak.com/aktuality/registr-umelecke-idiocie-n156/
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z oprávněné obavy o zbytky svého kritického myšlení. Vyhořelí pedagogové se 
uchylují k různým závislostem nebo zneužívají svou pozici k různým formám šikany 
nebo nátlaku. Odhalování případů sexuálního zneužívání nebo obtěžování je 
v posledních letech trochu móda. Nicméně každá móda na něco nasedá. 

Součástí zmíněného trendu je mimo jiné zavádění etických kodexů. Skutečným 
řešením tohoto, i mnoha dalších nešvarů vzdělávání by však bylo zrovnoprávnění 
nezávislého a neinstitucionalizovaného vzdělávání, jež by muselo zahrnovat i zrušení 
povinného vzdělávání na základních školách. Studenti však zdaleka nejsou tak 
svobodnou a odbojnou silou, jak bývají mytizováni, daleko spíše dokáží být snadno 
manipulováni a jejich chuť bouřit se bývá hladce kanalizována. Většinou si nestěžují, 
neboť jsou lapeni oidipsko-autoritářskou atmosférou, a pokud narazí na 
zkorumpované podmínky, mohou usoudit, že jim vlastně vyhovují. Společenskou 
patologii, z níž tato mentalita vyrůstá, se nedávno v jednom populárním článku 
pokusil pojmenovat kněz, psychiatr a pedagog Jaroslav Maxmilián Kašparů.4 
Diagnózou naší společnosti je podle něj na prvním místě ztráta studu. Lidé nechápou, 
co je to cítit se zahanben, a namísto toho je mnohé uráží. Podle profesora Kašparů je 
tento symptom následkem toho, že se společnost rozvíjí bez toho, aby respektovala 
přirozené společenské normy. Pocit tíživé bezmoci, jenž je podle Kašparů třetím 
symptomem „zhoubné choroby“ naší nemocné společnosti, je jakousi daní, kterou 
společnost platí za volnost, již zdánlivě získala ztrátou studu.  

Studenti se většinou dávno přesvědčili, že nemá smysl očekávat něco podnětného 
nebo přiměřeného jejich zájmům. Hodnocení je nezajímá, protože předpokládají, že se 
odvíjí od toho, nakolik se dokáží podřídit. Očekávají, že dostanou titul zadarmo nebo 
za úplatek, podobně jako mnozí mediálně známí rychlo-absolventi. Vlnu popularizace 
případů podvodně získaných titulů vystřídal v poslední době trend odhalování fake 
studies, zfalšovaných výzkumů.5 Ve výsledku se nelze divit, že žáci učitelům a 
veřejnost intelektuálům nevěří. Autenticitě práce svých kolegů často nevěří ani sami 
pedagogové a akademici. Někteří kolegové konstatují, že odměnou za jejich skutečnou 
vědeckou práci je „jen dobrý pocit“. Nešvary korupce vědy a výzkumu související se 
závislostí na grantech a dotacích zapadají do diagnózy ekonoma Radima Valenčíka, 
podle níž naše společnost propadla svodu strategie tvorby a udržování struktur, 
založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.6 

Když sečteme trend akademických lží a podvodů s módním relativismem a 
konstruktivismem, jímž jsou žáci od základních škol živeni, není divu, že studenti 
bývají překvapeni, když po nich chceme skutečné studium a vážnou práci. Ze 
zajímavého úhlu tento dobový rys postihuje předloňská Výroční zpráva BIS, když jako 
nástroj „ovlivnění vnímavosti a myšlení českého publika a oslabení vůle společnosti k 
odporu či konfrontaci“ identifikuje „relativizaci pravdy a objektivity“ a „prosazení 

                                                 
4 Kašparů, J. M., Co se stalo s naší dobou?, in: Nová republika, středa 21. února 2018, online, URL: 
http://www.novarepublika.cz/2018/02/jaroslav-maxmilian-kasparu-jaroslav.html. 
5 Srv. např. eClinik Learning, Top British Universities Found Producing ‘Fake Research’, in: eClinik, MAY 
14, 2017, online, URL: http://myeclinik.com/top-british-universities-found-producing-fake-research/ 
nebo Goldacre, B., Prolhaná věda, Computer Press (CPress) 2013. 
6 Valenčík, R. a kol, Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem, Praha: 
Vysoká škola finanční a správní, 2017. 

http://www.novarepublika.cz/2018/02/jaroslav-maxmilian-kasparu-jaroslav.html
http://myeclinik.com/top-british-universities-found-producing-fake-research/
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motta ´všichni lžou´“.7 Studenti téměř přirozeně očekávají, že vystačí s předstíráním. 
Zavádějí se oddělení pro kvalitu, neboť se stalo zřejmým, že systém není schopen 
odlišit dobrého učitele a badatele od špatného. Vícero mých kolegů nebo bývalých 
studentů je frustrováno systémovým provozem natolik, že mimo akademickou půdu 
pořádají pravidelné odborné akce, které nesouvisejí s jejich pracovními povinnostmi, 
za něž nemají žádný honorář, které jim nicméně umožňují dále nebo znovu se učit. 
Mnozí si kladou otázku, zda by nebylo lépe veřejné vzdělávání zrušit. Kampusy stojí, 
vybavení je nakoupeno, může se zdát, že projekt státního vzdělávání se naplnil. 
Ostatně, Adam Smith v knize Bohatství národů již před 240 lety poukázal na to, že „na 
univerzitě oxfordské se již po mnoho let většina profesorů placených z veřejných 
peněz ani nesnaží předstírat, že vyučují.“8 Skutečným důvodem krize vzdělávání však 
není to, že je veřejné a státní, nýbrž je jím nadbytečné vynucování jeho 
institucionalizované formy. 

Přestože unschooling, tedy vzdělávací metoda, založená na zásadě, že sám 
vzdělávaný si určuje, co, kdy a jak se naučí, se jako trend šíří teprve krátce, téma 
nutnosti „zlepšování“ vzdělávání nás provází zdánlivě odedávna. Snaha o neustálé 
zlepšování přitom budí dojem popření reálného zanedbávání, jež spočívá v přehlížení 
faktu, že přirozená schopnost se vzdělávat je systémem její nucené regulace 
deformována. Psycholožka Alice Millerová píše ve své, nedávno do češtiny přeložené, 
knize Nesmíš si povšimnout,9 že odvěkou složkou kulturního doprovodu naší civilizace 
je lež, a že obvyklá černá pedagogika založená na různých traumatizacích a zklamáních 
je vedena cílem udržování příkazu Nedojde ti! Možná je současná krize vzdělanosti 
zčásti příslibem otřesu stability tohoto „jedenáctého přikázání“. 

 
Terapie 
 
Citované věty Adama Smithe naznačily, že kritika provází veřejné školství od jeho 

počátků. Spisovatel a mnohostranný myslitel Gilbert Keith Chesterton již před více 
než stoletím psal: „Jen velmi vzácně potkáte někoho, kdo by byl z našeho systému 
základního vzdělávání nadšený. Není běžné potkat někoho, kdo by o něm neměl 
aspoň vážné pochybnosti…. Nikdy jsem mezi učiteli nepotkal nikoho, kdo by si 
myslel, že systém je k něčemu vůbec dobrý.“10 Jestliže nebyla prospěšnost povinného 
vzdělávání samozřejmá dříve, mnohem snáze lze o ní pochybovat dnes. Široká 
dostupnost nebývalého množství informačních zdrojů činí veřejné vzdělávání méně 
nezbytným, rychlost společenského a technologického vývoje velice komplikuje 
smysluplné vytváření obsahu učiva, a psychologické dispozice stále méně 
zanedbatelné části populace nevyhovují kolektivní formě výuky. V setrvalosti státního 
systému povinného vzdělávání je jakási němá tvrdohlavost, která poukazuje na 

                                                 
7 Bezpečnostní informační služba České republiky, Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 
2015, in: bis.cz, online, URL: https://www.bis.cz/vyrocni-zprava890a.html?ArticleID=1104. 
8 Smith, A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edited by S. M. Soares, 
MetaLibri Digital Library 2007, s. 589. 
9 Millerová, A., Nesmíš si povšimnout, Praha: Triton 2016. 
10 Chesterton, G. K., Veřejné vzdělávání a další negativní revoluce, in: Illustrated London news, 24. 
srpna 1912 (Illustrated London News 1911-1913, str. 346-349), online: Drobnosti z Chestertona, URL: 
https://gkch.wordpress.com/2012/08/24/verejne-vzdelavani-a-dalsi-negativni-revoluce-illustrated-
london-news-24-srpna-1912/. 

http://www.katopedia.cz/index.php?title=Gilbert_Keith_Chesterton
https://www.bis.cz/vyrocni-zprava890a.html?ArticleID=1104
https://gkch.wordpress.com/2012/08/24/verejne-vzdelavani-a-dalsi-negativni-revoluce-illustrated-london-news-24-srpna-1912/
https://gkch.wordpress.com/2012/08/24/verejne-vzdelavani-a-dalsi-negativni-revoluce-illustrated-london-news-24-srpna-1912/
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nevyslovovaný ekonomický a mocenský záměr. Zaprvé, na dobu zaměstnání musí 
rodiče děti někam dát. A zadruhé, čas, na nějž rodiče děti škole poskytují, může stát 
využít k uplatnění své moci formovat světonázor, obecně dějinný rozhled a 
informovanost svých svěřenců. 

Jaký má smysl vzdělávat toho, kdo o to nestojí? Je-li smyslem vzdělání dospělost, 
tedy nezávislost a soběstačnost, je možno účinně vzdělávat ve státem regulovaném 
systému? Gatto naše školy označil za „faktické továrny dětinskosti“.11 Mí studenti 
mívají rozvinuté schopnosti sebeprezentace, ale když s nimi jednám jako s dospělými, 
bývají zmatení, protože po letech otupující formy předávání učiva očekávají pouhou 
disciplínu. Nicméně, jak upozorňuje Valenčík, vzdělávání se do centra pozornosti 
teprve dostává, protože „těžiště ekonomického vývoje se bude přesouvat do oblasti 
produkce lidských schopností, přesněji do oblasti produktivních služeb umožňujících 
nabývání, uchování a uplatnění lidských schopností.“12 Ekonomika se podle této 
hypotézy „změní z produkce výrobků prostřednictvím výrobků na ekonomiku 
produkce lidí prostřednictvím lidí.“13 Vzdělání se tedy stává současně velmi 
dostupnou komoditou i velice výnosným kapitálem. Všeobecná dostupnost 
dostatečně kvalitního vzdělání vyvolává přirozenou reakci obav z možných následků 
nezávislého vzdělávání. Proslavila se věta Francise Bacona, že vědění je moc.14 
Nedopovězeno zůstalo, že právě proto je třeba ho utajit. Čím je vzdělání důležitější, tím 
spíše se může objevit tendence jeho bezhraničné šíření potlačovat. To se nabízí jako 
další důvod oné němé tvrdohlavosti, s níž stát trvá na nutnosti povinného vzdělávání, 
a současně i jako jedna z příčin podfinancování školství a dalších, systém utužujících, 
tlaků. 

Již Jean-Jacques Rousseau upozornil: „Nic není nebezpečnější, než vliv 
soukromých zájmů v záležitostech veřejných.“15 Podpora vzdělanosti, má-li vést ke 
svobodě, k dospělosti, a ne dětinskosti, může být proto jen těžko zaměřena na státní 
školství, které není nezávislé – než na vůli lidu – a lze u něj očekávat především 
poplatnost zájmům průmyslových korporací. Britský filosof Roger Scruton shrnul 
moderní zkušenost se vzděláváním poučením, že vzdělávání by nemělo být 
ponecháno jen na učitelích a státu. Stát podle něj umí spíš vytvářet překážky, než ke 
vzdělávání povzbudit. S ohledem na zřejmé nevýhody vyžadování školní docházky 
užil Scruton výraz oikofobie, ve smyslu „odmítání dědictví a domova“. Píše, že jde o 
„fázi, kterou normálně prochází duše adolescenta“.16 Máme-li tedy jako společnosti 
dospět, měli bychom docenit možnosti vzdělávání, které nabízí přirozené prostředí, 
rodina, sousedé atp. 

Příčinu úpadku vzdělávání lze uchopit jako záměnu vzdělanosti s absolvováním 
škol. Scruton nabízí širší definici: „Vzdělání, musíme si připomenout, není o sociálním 
inženýrství, jakkoli chvályhodný může takový cíl být. Je o předávání poznání od těch, 

                                                 
11 Gatto, J. T., Jak veřejné vzdělávání mrzačí naše děti a proč, in: SvobodaUčení.cz, URL: 
https://www.svobodauceni.cz/clanek/jak-verejne-vzdelavani-mrzaci-nase-deti-a-proc/. 
12 Valenčík, R., Před Jihlavou: O (degeneraci) současné moci, in: radimvalencik.pise.cz, URL: 
http://radimvalencik.pise.cz/4432-pred-jihlavou-o-degeneraci-soucasne-moci.html. 
13 Tamt. 
14 Srv. pozn. 14 k příspěvku Pojem euroskepticismu jako příklad uplatnění konceptuální moci v tomto čísle. 
15 Rousseau, J.-J., O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva, Praha: Aleš Čeněk 2002, s. 261. 
16 Scruton, R., O potřebnosti národů, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2011, kapitola 8, 
s. 55–61. 
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kteří ho mají, těm, kteří ho potřebují.“17 Uvádí také přesvědčivé příklady toho, jak 
snadno může být kvalitní výuka poskytnuta nezávisle na jakýchkoli školách. Navíc, 
informační technologie mohutně usnadnily sebevzdělávání, které i dříve doplňovalo 
vzdělávání ve smyslu předávání znalostí. Podle Petera Graye, autora termínu 
sebeřízené vzdělávání, povinná školní docházka degraduje vzdělávání na 
disciplinarizaci a ohlupování, přičemž nuceným oddělením jedince od rodiny 
narušuje jeho sociální vývoj a tím vytváří prostor pro manipulaci.18 Zkušenost Graye i 
mnoha dalších autorů svědčí pro to, že sebeřízené vzdělávání je natolik efektivní, že 
povinné a řízené vzdělávání vlastně jen okrádá o čas, který by se dal věnovat 
vzdělávání sebeřízenému. 

Možná, kdyby bylo veřejné vzdělání v rukou veřejnosti, fungovalo by lépe. 
V referendu by asi prošel návrh možnosti omluvit dítě z výuky s odůvodněním, že je 
třeba starat se o nemocného sourozence nebo pomoci při sezónních zemědělských 
pracích, stejně jako návrh na rozšíření rodičovských pravomocí, pokud jde o volbu 
předmětů, kterým se dítě ve škole věnuje. Stát ale přirozeně podporuje nepřirozené 
vzdělávání, protože sám je nepřirozený. Nakonec by v referendu prošlo i zrušení 
povinné školní docházky jako takové. To je i bod, k němuž spějeme, ať již z důvodu 
poptávky po přímé demokracii, nebo proto, že stát uzná, že v kontextu možných 
alternativ ztrácí státní regulace vzdělávací smysl. Problematika vzdělávání dobře 
ilustruje obecné pravidlo, že přirozené pochody fungují nejlépe a každá 
institucionalizace je narušuje. Zrušení povinné školní docházky a masivní deregulace 
vyššího vzdělávání nemusí znamenat naprostou odluku státu a školství. Stát by měl 
veřejné vzdělávání nabízet, soukromé aktivity by ale neměl v podobném úsilí nijak 
omezovat, a neměl by podporovat iluzi, že jím poskytované nebo regulované vzdělání 
je lepší. 
 

Role nadací 
 
Pokud jde o to, co může udělat nadace se záměrem prospět vzdělanosti společnosti, 

nabízí se návrh rozdělit jmění na co nejmenší díly, rozdat je chudým, a rozpustit se. 
Pomoc se vzděláváním je vždy ožehavým uplatňováním moci, protože pomoc může 
oběti pomoci znesnadnit svobodný vývoj. Uvedený návrh je ale příliš radikální, 
protože nebere zřetel na pomalost dějinného plynutí. Nicméně nechce-li nadace 
propadnout syndromu pomocníka, jak profesionální formu jen zdánlivě prospěšného 
úsilí nazývá psychoanalytik Wolfgang Schmidbauer,19 měla by usilovat o přibližování 
se situaci, kdy ji už nikdo nebude potřebovat. Svoboda vyučovat a bádat se stále více 
uplatňuje mimo akademický prostor, a nadace by proto měla zvážit smysl další 

                                                 
17 „Education, we must remind ourselves, is not about social engineering, however laudable that goal 
might be. It is about passing knowledge from those who have it to those who need it. + knowledge is 
the purpose of education and that education is useful only so long as you treat it as an end in itself. 
(Scruton, R., How schools fell victim to the attack of the Blob. Mindless ideology is eating away at the soul of 
our education systém, in: Spectator Life, 14 Jun 2017, URL: https://life.spectator.co.uk/2017/06/the-
attack-of-the-blob/.) 
18 Gray, P., Free to learn: Why releasing the instinct to play will make our children happier, more self-reliant, 
and better students for life. New York: Basic Books 2013. 
19 Schmidbauer, W., Syndrom pomocníka. Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích, Praha: 
Portál 2015. 
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podpory státního vzdělávacího provozu, a také závislost na systémovém vzdělávání, 
pokud jde o podmínky nabízených grantů. Možná by měla zaměřit pozornost spíše na 
vzdělávací aktivity na státu nezávislé. Podpora vzdělanosti a svobodného vzdělávání 
by měla být zaměřena na odstraňování překážek vzdělávání, tedy na „deregulaci“ a 
decentralizaci vzdělávacího prostoru, s cílem, aby lidé byli schopni postarat se o své 
vzdělání sami. Veřejnému a státnímu vzdělávání by přitom taková deregulace a 
decentralizace nehrozila zbezvýznamněním, ale spíše by přetíženému systému 
ulevila. 

Zmíním několik námitek, jež bývají vůči možnosti zrušení nuceného vzdělávání a 
státní regulace vznášeny. Říká se, že vzdělání je základem úspěšného života, a že proto 
je třeba ho zajistit. Vskutku je ale žádoucí zajišťovat to, co může fungovat přirozeně? 
Nezlepší se státní vzdělávání, když ho zlepšovat přestaneme? Častá námitka vůči 
domácímu vzdělávání bývá odvozována z potřeby socializace. Šikovně vedené 
domácí vzdělávání je ale časově zcela nenáročné. Dítě nezatížené povinností školní 
docházky má mnohem více času, kdy se může socializovat nezávisle na pevně daném 
kolektivu. Častou námitkou proti dalšímu šíření soukromého vzdělávání je, že kvalitní 
vzdělání nebudou moci běžní rodiče zaplatit a mnoho talentů tak vyjde nazmar. Na to 
lze odpovědět předpokladem, že mnohé školy mohou mít zájem o to vzdělávat nadané 
žáky zdarma. Vedle toho, k obstojnému vzdělání alespoň v humanitních vědách 
spolehlivě stačí kvalitní knihovna a internetové zdroje. Dále se říká, že ne každý rodič 
je dostatečně inteligentní, a ne každý samo-student dostatečně talentovaný. Ano, naše 
předpoklady jsou různé. A zde je právě například prostor pro vzdělávací nadace, které 
by mohly podporovat třeba samo-organizující se vzdělávací skupiny. 

Podpora vzdělanosti z nezávislých zdrojů by tedy neměla směřovat primárně do 
akademického prostoru, ale spíše například k následujícím činnostem: 

Kruhy rodičů, kteří se věnují domácímu vzdělávání. 
Prostory pro domácí vzdělávání, samoorganizované odborné komunity. 
Sociální stipendia nepodmíněná jakýmkoli „papírovým“ vzděláním nebo 

začleněním do státem podporovaného a regulovaného vzdělávacího systému, ale 
snahou dále se vzdělávat za účelem vzdělávání druhých. 

Vzdělávání, zaměřené na podporu samo-vzdělávání a na uschopnění rodičů 
k domácí výuce. 

Soukromá muzea, knihovny, galerie, vzdělávací kina, kulturní kavárny, nezávislé 
odborné časopisy, internetové portály s výukovými materiály, vzdělávací rádia atp. 

Alternativní školy, které mají administrativní nebo jiné finančně řešitelné 
problémy. 
 
 
 

Závěr 
 
V této studii jsem se pokusil identifikovat základní symptomatické problémy, 

spjaté s tím, co bývá označováno jako krize vzdělanosti. Jako klíčová se ukázala 
mentalita „ztráty studu“ a propadání bezmoci v nihilistickém prostředí, kde „všichni 
lžou“. Za jednu z příčin úpadku vzdělávání byla označena záměna vzdělanosti 
s absolvováním škol. Bylo argumentováno pro to, že řešením mnoha nešvarů 
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vzdělávání by bylo zrovnoprávnění nezávislého a neinstitucionalizovaného 
vzdělávání, jež by zahrnovalo i zrušení povinného vzdělávání na základních školách. 
Zrušení povinné školní docházky a masivní deregulace vyššího vzdělávání by nejen 
nemusely vést ke snížení vzdělanosti populace, ale mohly by přispět i ke zkvalitnění 
veřejného školství. Role nadací, které usilují o zvýšení vzdělanosti společnosti, by tedy 
měla spočívat v podpoře aktivit, které uschopní širokou populaci k tomu, aby byla ve 
svém vzdělávání nezávislá. 

Shrnutí 

Tento text byl podkladem přednášky na výročním zasedání Vzdělávací nadace 
Jana Husa v Mikulově v říjnu 2017. Pasáže, které se vztahují výhradně k práci této 
nadace, vynechávám. V textu se pokouším ze své perspektivy vysokoškolského 
pedagoga odpovědět na otázky, jaký je stav vzdělanosti v Čechách a co pro jeho 
zlepšení může dělat nezávislá vzdělávací nadace. Netroufám si však tematizovat stav 
vzdělanosti jako takové, neboť jde o příliš mnohovrstevnatý a pestrý prostor. 
Vzhledem k tomu, že působím ve státním školství, soustředím se na oblast veřejného 
vzdělávání. Moje zkušenost se týká výuky filosofie, hovořit budu ale o celém státním 
vzdělávacím systému, protože v něm jsou na sobě terciální školství a nižší stupně 
vzdělávání vzájemně závislé. Nejsem si jist, zda je možné moje úvahy aplikovat i na 
přírodní vědy a technické obory. Nicméně domnívám se, že i tam by navrhovaná 
radikální liberalizace prospěla. 

Summary 

„Why and how to stop supporting education“ This text was the basis of a lecture at the 
annual meeting of the Jan Hus Educational Foundation in Mikulov in October 2017. I 
am omitting passages that relate exclusively to the work of this foundation. In the text, 
I try to answer the questions about the state of education in Bohemia and what can be 
done by an independent educational foundation for its improvement. I do not dare to 
speak about the state of education as such, because it is too multi-layered and colorful 
space. As I work in public education, I focus on public education. My experience 
relates to the teaching of philosophy, but I will speak about the whole state educational 
system because in it tertiary education and lower levels of education are 
interdependent. I'm not sure if my thoughts can be applied to natural sciences and 
technical disciplines. However, I believe that even those fields would benefit from the 
proposed radical liberalization. 
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