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Umění p r o h r y 
Umění prohry a invalidní kultura 

Tento kritický esej o undergroundu, Chartě 77, lidských právech, ob
čanské společnosti a smrti je výzvou nejen signatářům Charty 77, 
stoupencům undergroundu a různým kulturním invalidům, ale i so
ciálně silným a kulturně zdravým. 

Jóse Ortega y Gasset říká, že rozdrtit mravence anebo zmást poj
my nepůsobí lidem pražádnou bolest! Cfl tohoto textu je proto dvojí: 
prakticky ekologický, totiž chránit a bránit všechno, co je v životě 
kolem nás nepatrné, po čem člověk ať už sebevědomě nebo lhostej
ně šlape, a zároveň ideově hygienický, totiž zamésti si před svým pra
hem, který byl a dosud je nazýván druhá kultura nebo underground. 

Druhá kultura v pojatí I. M. Jirouse Magora 

Vezmeme-li za historický mezník Magorovu Zprávu o třetím českém hu
debním obrobení, napsanou v únoru roku 1975, nabízí se nám under
ground jako pojem kulturně sociologický. „Underground není umě
leckým směrem, ale životním a duchovním postojem vyjadřujícím 
pozice intelektuálů a umělců, kteří se kriticky vymezují vůči světu." 
Je vyhlášením boje zavedenému zřízení a „destrukce establishmentu", 
protože „shledává, že věci nejsou v pořádku. Je totálním útokem 
na kulturu." Nezbytnými vlastnostmi jsou zběsilost a pokora. „Cílem 
je vytvoření druhé kultury, naprosto nezávislé na oficiálních komu
nikačních kanálech a společenském ocenění s hierarchií hodnot." To 
usnadňovala i tehdejší politická situace, která byla analyzována jako si
tuace shody. „První kultura nás nechce a my nechceme mít nic společ
ného s ní." 

V době, kdy se uplatňuje konsolidační objektivita státního zájmu 
a vše subjektivní na sebe bere obraz „vnitřního nepřítele", je under-
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Uměnipro-hry 

ground chápán jako cizí element (jako Židé v německém pojetí státu), 
protože se k výstavbě socialistického státu staví odmítavě. Tento 
„židovský" prvek undergroundu jako „antistátu", vzdorující hvbris 
státního zájmu, staví na světě hodnot „odloučených" od establish-
mentu. Ve svém „odloučení" a „uzavřenosti" si -vydobývá autenticitu 
své existence. Toto je první fáze undergroundu jako ghetta odloučení. 
O rok později se soudními postihy a taženími moci proti underg
roundu, které podnítily vznik Charty 77, nastává fáze výstupu z „od
loučení" a období přizpůsobování se, asimilace, politického disentu 
a součastně s ním i další fáze, tj. rozptýlení, diaspora, emigrace do 
zahraničí od Sydney až po New York, emigrace do struktur šoubvzny-
su, emigrace na venkov. Tak původně z městské obytné čtvrti zůsta
lo je pár obydlených míst a zeď nářků v podobě časopisu VOKNO. 

Před pár jedinci dnes stojí otázka, zda ve zbytku této kulturv vy
tvořit nějaké vzácné a vyhledávané „židovské" muzeum, kde bv se 
zájemci (samozřejmě za vstupné) mohli provádět mezi vystavovanými 
muzejními exponáty a hodnotami, nebo akceptovat popunderground 
zosobněný hudební skupinou Půlnoc. Prozkoumejme, co je a co 
není muzeálního na Magorově Zprávě. Především je zřejmé, že zaká
zaná kultura je pojem nadřazený pojmu druhá kultura. Do zakázané 
kultury patřily jak protestsongy Karla Kryla, tak hudba DG 307, 
katolická poezie Bohuslava Reynka, ale stejně tak i paměti reformní
ho komunisty nebo režimisty Vasila Biľaka. Co je a není zakázaná kul
tura, záviselo na vnějším mocenském zásahu, zatímco pojem druhé 
kulturv je především odvislý od vlastního vnitřního postoje. Zákaz 
nevytváří kulturu, může ji pouze různým způsobem ovlivňovat. Vedle 
toho se frekventovaně užíval i pojem paralelní kultura. 

Tvůrce zakázané kultury prostě nesměl působit na veřejnosti, 
i když sám chtěl. Tvůrce druhé kultury neměl, ale především vnitřně 
nemohl, a tvůrce paralelní mohl, ale prostě nechtěl. 

Jaké jsou však nedostatky definice druhé kultury? Především jedno
stranná hyperkritická orientace na svět druhých, „společnosti", „esta-
blishmentu", „věcí, které nejsou v pořádku". Ve Zprávě je nepřítom
na sebekritická orientace, jako by se předpokládalo, že já sám jsem 
v pořádku. Zpráva zná pouze jeden typ moci a nepřítele: „ ty druhé". 
Chybí v ní hlubší souvislost mezi mocí těch druhých a mne samot
ného. Varuje před mocí nad lidmi, ale mlčí k moci, kterou má člověk 
sám nad sebou, přírodou či svým bližním. Chybí reflexe moci samot
né. T. G. Masaryk tomu říká „žít především z chyb svých odpůrců". 
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Umění pro-hry 

Čteme-li například ve Voknovinách (č. 19/89), že „pankáči z E&E 
čekají na jediný chybný krok Občanského fóra, aby ho mohli napálit 
v některém ze svých budoucích hitů", pak je to ilustrace kulturní 
druhořadosti, o níž se zmiňuje Masaryk. Po 17. listopadu s rozpa
dem staré politické struktury se obnažilo i chatrné vymezení druhé 
kultury. Dnes už je těžko hovořit například o nezávislosti na oficiál
ním, vždyť se sama stala součástí oficiálních hodnot. 

Druhá kultura byla integrována jako jedna z legitimních kultur do 
nového kulturního pluralitního spektra. I její výzvy být životním a du
chovním postojem zůstaly příliš redukované a vágní a jako by vpo-
sledku předpokládaly zajištěnost ještě „jinou kulturou, třeba i tradiční 
křesťanskou". 

Vyvstává otázka, jaký smysl má ještě dnes udržovat „vedoucí úlo
hu" druhé kultury? Chceme-li si zamést před vlastním prahem, pak 
žádný, i když lze na mnohé navazovat. Není možné se otočit zády 
k nové situaci a tvářit se, jako by se pro druhou kulturu nic nezměni
lo, a setrvávat ve stuporu mlčenlivého předsudku, že „vlastně všich
ni víme, co to je druhá kultura, akorát to nedovedeme definovat". 
Měli bychom se nejdřív zorientovat sami v sobě, pak v nové spole
čenské situaci, pokusit se pochopit její trend a najít své místo v jejím 
rámci, byť i s kritickým vymezením. A pojmy jako druhá kultura, 
underground možná patří historii a archeologům. Zkusme však být 
na chvíli duchovními archeology my sami. 

A ještě jednu poznámku. Časté odvolávání se v rámci druhé kul
tury na Duchampovu výzvu, že umělec budoucnosti se musí vzdát 
světa umění a musí odejít do undergroundu, je nepochopením této 
výzvy. Neboť pro Duchampa to znamenalo stát se anonymním mezi 
anonymními lidmi. Ale v konsolidačních politických podmínkách 
70.—80. let to naopak znamenalo vystoupit z šedi reálného socialis
mu a jít proti proudu racionální anonymity a normality. 

Druhá kultura v pojetí Václava Bendy a Václava Havla 

Magorovo vymezení druhé kultury není jediné. Ač například bývalý 
mluvčí Charty 77 Václav Benda druhou kulturu uznával za nejroz
vinutější a nejdynamičtější paralelní strukturu, chápal ji spíše jen 
jako alternativní opoziční model vůči totalitě, který má „být použit" 
pro jiné paralelní sféry. Podle Václava Havla byla druhá či paralelní 

11 



Uménipro-bry 

kultura ta, která „nechce nebo nemůže nebo nesmí zasahovat veřej
nost týmiž médii, která řídí státní moc". 

Váže druhou kulturu k první „jako zápalku k vytopeným kam
nům: bez ní by v nich sice možná nezačalo vůbec hořet, nicméně 
ona sama ještě žádnou místnost nevytopí". Druhá kultura v tomto 
pojetí je vlastně synergicky pracující služkou první kultury k „obec
nému prospěchu". Je však skutečně druhá či alternativní kultura 
„podhoubím, stimulem a katalyzátorem" pro dominantní kulturu? 
Existuje vůbec nějaká jedna obecná kultura, či existuje mnoho kul
tur? A jak potom jednotlivé kultury mezi sebou komunikují? Není 
obecný a všezahrnující pojem jedné kultury něčím podobným jako 
pojem „sovětský lid"? Není to pojem imperialistický, všeobjímající 
nejen to, co v něm chce být synergicky zahrnuto, ale i to, co v jeho 
objetí hyne? 

Není to spíše tak, že co životní styl, to často nepřesaditelný druh 
kultury? 

Není však předem zavádějící používat takové termíny jako první či 
druhá kultura, a přitom se samotného pojmu kultury nedotknout? 

Není třeba přehodnotit kulturní imperialismus, v němž hodnotné 
je především to, co se kulturně prosadí jako dominantní, hegemonic-
ká kulturní odrůda na poli tvorby? Není třeba začít zdůrazňovat, že 
mnohdy je víc určitý životní postoj, kulturní atituda a naladění než 
dílo-artcfakt? Není třeba stále zpochybňovat kult věcí, objektů, jejichž 
fetišizovaná podoba nabývá podoby zboží? Není kultura spíše skryté 
prostředí, které osmyslňuje nejen lidskou aktivitu, ale i nečinnost? 
I nečinnost může být velkým kulturním slovem oproti činnostem pro
padlým setrvačnosti, sebeodcizení, manipulaci či touze vyniknout, 
vyrůst nad ostatní kulturní odrůdv. 

Nejednáme-li, nezůstane nic, 
co by nebylo vykonáno. 
Svět lze získat jen trvalým nevměšováním. 

Lao-c 

Některé moderní umělecké tendence jako koncept art a land art 
jsou revoltou proti predmetnosti. V nich „předmět ztratil svou hod
notu". Do centra pozornosti se dostává nepredmetný svět koncep
tů a situací. Heinz Ohff říká, že concept art „zásadním způsobem 
skoncoval s pochybeným názorem, že měřítkem umělecké kvality 
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nějaké myšlenky je její realizace". Dílo je odsouzeno k nekonečně 
proměnlivému způsobu vlastní existence, a jeho přirozeným osvětím 
se stane galerie, muzeum nebo smetiště, zatímco postoj je odvislý 
od lidského bytí. 

Fakt, že druhá kultura je prostředkem, který má zatopit v kam
nech první kultury, navozuje ošidnou představu shody citů, totiž vy
tvoření příjemného kulturního klimatu v rámci skleníkové kultury. 

Smyslem kultury by neměla být služebnost kulturnímu klimatu, 
ale schopnost umění žít i v nevytopeném světě, neboť hrozí riziko 
ekologického monokulturního zamoření. První kultura sice vydá
vá příjemné teplo, ale toto teplo se udrží v první místnosti jenom 
za předpokladu, že nebudou otevřena okna a dveře, jinak hrozí rizi
ko nachlazení. Smysl pravé kultury začíná až za dobře vyhřátým kul
turním prostředím. Její svět je světem nezajištěnosti, rizika a odhod
lání. (Nezávislost v podobě vlastních tiskařských strojů, finančních 
příjmů, distribuční sítě atd. ještě nezaručuje žádnou kulturní svébyt
nost.) Tato individuální kultura, vyřazená dobrovolně sama sebou 
z příjemného „skleníkového" kulturního klimatu, si pak může říci 
s Lao-c'em: Všichni jsou schopní a prospěšní, jen já jediná jsem bez
cenná a k ničemu. 

Světový underground u Václava Černého 

Václav Černý ve studii O povaze naší kultury chápe pojem světový un
derground jako širokou oblast společenských jevů od beatnictví 
a hippies až po novou levici. Toto hnutí je podle něho nesourodé, 
roztříštěné, s averzí k myšlení. Nejzřetelnější konstantou jeho umě
leckých koncepcí i konkrétních výkonů je obscénní mystika sexu a kult 
smyslného blaha. Tato kultura je kulturou společenského protestu 
a je pouze očistným sebezahubením parazita. Proto je pro Václava 
Černého světový underground mementem smrtelného nebezpečí naší 
kultury. 

Zdálo by se, že pojetí profesora Černého (tak protichůdné k po
jetí druhé kultury u Václava Havla) je pouze stařeckým výstřelkem, 
který bychom měli s kapkou shovívavosti přejít a považovat ho za 
naprosto bezvýznamný. Opak je však pravdou. 

Tím, že Černý nahlíží na problémy kultury v širokém toku dějin, 
ví, že jsou situace, kdy jedna kultura smrtelně ohrožuje druhou. 
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Umění pro-hry 

A právě to to m e m e n t o s m r t e l n é h o nebezpečí ve m n ě evokuje otáz
ku, která jako by už nepatřila do našich d n ů , ale která ještě p ř e d ne
dávnou d o b o u byla v jiné p o d o b ě více než aktuální. Totiž otázku, zda 
už dnes nejsou v povaze světové evropské kultury s p o d n í p r o u d y či 
zárodky nové kulturní epochy. D o d n e s n e n í například j e d n o z n a č n ě 
zodpovězena otázka, zda spodní, „ d r u h á " kultura laického křesťan
ského hnut í (od valdenských až po husitství) byla svým kulturním 
zaměřením reprezentantem středověké „první kulturv", n e b o zda ne
byla jejím skutečným smrtelným nebezpečím, přinášejícím rozklad 
středověkého ducha, a zároveň ustanovením kultury novověké. Otáz
kou, co dnes je a není druhá kultura, chci nejen zpochybnit předsudek 
monokul turn í komplementarity, ale především naznačit, že o d p o v ě ď 
je odvislá i od toho, jak široký dějinný a kulturní kontext té které kul
tuře přiřkneme. Když například zdejší underground zařadíme jenom 
do krátkého politického kontextu „období takzvané konsolidace", už 
jej vvtrhneme z kontextu širšího p r o u d u „ z á p a d n í h o " undergroun
du, a umíst íme jej tedy m i m o dosah např. Rozsakovv teorie kontra-
kultury. Co když má ale ještě širší a dějinně hlubší kontext? N e n í 
underground vlastně p o s t m o d e r n í f o r m o u kulturní laicizace společ
nosti tváří v tvář institucionalizovanému, etablovanému typu profe
sionální popkultury, která si činí nárok na to být jediným garantem 
pravého Slova? N e n í Magorova Zpráva a celý u n d e r g r o u n d smrtel
ným nebezpečím právě proto, že je „ u t o p i í " p o s t m o d e r n í c h blouz
nivců a sektářú, subkulturních šílenců a invalidů, kteří odmítli oběto
vat sami sebe na oltář vlasti, národa, systému, strany, tradice lidu, 
blahobytu, pokroku, úspěchu či molochu televize? A muže být jak
koli m o d e r n í společnost, vyšlá z m o d e r n í c h evropských tradic, hrdá 
na takovou heretickou kulturní invalidovnou, když se v jejích pros to
rách připravuje a káže N o v é pos tmoderní evangelium a blahoslavení? 

Blahoslavení, kteří vzali na sebe chudobu ducha 
a odmítli bohatství každé ideologie. 
Blahoslavení, kteří s pokorou a zběsilostí odmítli 
sloužit molochu establishmentu. 
Blahoslavení, kteří tiše žijí mimo svět šoubyznysu. 
Blahoslavení, kteří nelační po budoucnosti zajištěné 
tučnými konty v bance a nesmrtelnými geny 
v genobance. 
Blahoslavení, kteří s čistým srdcem cítí, že největší 
problémy naší doby leží na ulici, a proto na ní žijí. 
Blahoslavení, kteří se stydí za svoji sílu a moc, kterou 
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mají nad sebou, přírodou či druhými. 
Blahoslavení, kteří lační po nevyslovitelném 
a nezakládají si na vysloveném. 
Blahoslavení, kteří jsou plni smutku a samoty, a přesto 
si nepustí televizor, aby utekli sami před sebou. 
Blahoslavení, kteří nemyslí jen občas na smrt jako na 
bývalou milenku, kterou kdysi vyhnali do deště, ale 
jako na první stále naplněnou lásku. 

Malý džihád druhé kultury 

Jeden islámský myslitel řekl, že existují dva džihády, malý a velký. 
Ten první spočívá ve svaté válce, v boji prod nevěřícím v zájmu roz
šíření nebo ochrany islámu. Ale velký džihád znamená, že člověk bo
juje sám proti sobě. Tento výraz se ještě víc objasní, uvědomíme-li si, 
že i slovo „islám" znamenalo původně „pohrdání smrtí, sebeoběto
vání" a je i sémanticky příbuzné se slovem „džihád", tj. „válečným 
úsilím v boji za náboženství". Pravdou je dokonce v Koránu míněno 
Mohamedovo rozhodování vytáhnout do boje. Velký džihád je vlast
ně postojem radikální kulturní demilitarizace. 

V této intenci sledujme, co se skrývá v podtitulu časopisu 
VOKNO, časopisu pro druhou a jinou kulturu. Jak už bylo řečeno, 
komunistické impérium první kultury se částečně rozpadlo a nastává 
období kulturního prolínání, střetů, čímž dochází i k vzájemnému 
splývání kultur. Zdá se, že druhá kultura je v situaci germánských 
kmenů, které — ač vítězně vjely do Říma — byly nakonec kulturně pře
moženy. I když se na konci Magorovy Zprávy tvrdí, že „druhá kultu
ra nemůže mít za cíl destrukci establishmentu, protože by se mu tím 
sama vehnala do náruče", je zjevné, že prostředkem, který mu to 
umožnil, byla nakonec sama strategie malého džihádu. Dokud „Řím" 
první kultury neotřesitelně vládl, situace byla velice jednoduchá. Dnes 
se však značně zkomplikovala rychlým rozpadem komunistického 
„Říma", který se ovšem nerozpadl ani tak díky důstojné porážce, 
jako spíše díky své neschopnosti a zkorumpovanosti, když už nebylo 
možno ani rozlišit Velkého Bratra od Velkého Kmotra. 

A tak je strategie malého džihádu tím nejrychlejším způsobem, jak 
vstoupit do „Říma" první kultury — neboť je otevřeným městem. 
Má-li však nějaká jiná kultura přežít, musí mít jinou strategii. Neboť 
již nejde jen o boj proti druhým, proti establishmentu a proti věcem, 
které nejsou v pořádku, ale především o velký džihád. Žádná kultura 
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se bez něho neobejde. Je nejvyšší čas nejen konstatovat, že „věci sa
my jsou v nepořádku", je čas si přiznat, že v „nepořádku" je člověk 
sám. Jen tímto zpochybněním a obratem se otvírají šance alternativ
ní kultuře pro to, aby mohla dostát svému východisku — být opravdu 
duchovním postojem. 

Radikalismus undergroundu a legalita Charty 77 

Druhá kultura, tak jak je v první polovině 70. let vymezena v Mago
rově Zprávě, vyhlašuje boj establishmentu a zavedenému zřízení. Ten
to radikalismus je motivován poznáním, že uvnitř legality se nedá nic 
změnit. Jen na okraj lze připomenout, že už koncem 60. let v Ameri
ce Charles Reich vytýkal liberálnímu establishmentu, že v okamžiku, 
kdy se dává přednost změnám „v mezích zákonnosti", vzniká pro
blém, jak vůbec realizovat žádoucí změny v rámci stávajícího systé
mu. V tomto punktu byl například zásadní rozdíl mezi Chartou 77 
a undergroundem. Underground nikdy nevyzýval k dialogu s mocí, 
jak to bylo výslovně učiněno v základním prohlášení Charty 77. 

Toto není hodnocení, ale konstatování rozdílů, přestože listopa
dové události ukázaly, že má-li společnost překročit status quo, musí 
překročit i „meze zákonnosti". Takové překračování by však mělo být 
vždy legitimizováno pouze vůlí k pravdě a ke svobodě, a tudíž vy
jádřením mravní vůle, nikoliv vůle po moci. Problém legitimity a le
gality není jenom problémem, který nám pomůže lépe identifikovat 
rozdíly mezi undergroundem a Chartou 77, ale tím, který poukazuje 
k zásadním rozdílům mezi právem a mravností. 

Jsme v polovici 70. let. Moc reaguje na radikalismus undergroundu 
širokými soudními postihy. V Plzni probíhá soud proti třem mladvm 
lidem, mezi nimiž byl i spoluzakladatel časopisu V O K N O František 
Stárek-Cuňas. V Praze proti hudebníkům ze skupin PPU a DG 307. 
A tu náhle vstupují do tohoto nerovného zápasu lidé, kteří se začnou 
starat o osud postižených. Je v tom kus lehkého paradoxu, že i bývalý 
straničtí funkcionáři se obracejí na státní orgány a žádají, aby „v záj
mu socialismu (jako by ho underground neměl dost) bylo zastaveno 
trestní stíhaní nonkonformních mladých lidí". V minulosti publiku
jící komunističtí i nekomunističtí spisovatelé a filozofové považují za 
svou povinnost bránit umělce, kteří jsou stíháni za to, že se věnují 
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„jiné tvorbě, než jaká je uznávaná". A tak si sotva rok po helsinské 
konferenci uvědomují lidé různého zaměření, že „budou-li odsouzeni 
mladí lidé s dlouhými vlasy za svou nekonvenční hudbu jako kriminál
ní delikventi, o to snadněji mohou být zítra týmž způsobem odsouzeni 
jiní umělci za své romány, básně, eseje a obrazy". V předvečer zrodu 
Charty 77 je situace filozoficky formulována takto: „Svoboda je nedě
litelná a ať se kdekoliv stane předmětem stíhání, je ohrožena všude. 
Proto má plné oprávnění i taková solidarita, která přesahuje nejen hra
nice tvůrčích disciplín, ale i hranice států a společenských systémů." 

Mnozí lidé z undergroundu možná nebyli „zaskočeni" ani tak re
presí jako právě solidaritou. Tyto rozpaky však nabyly větší závažnos
ti o několik měsíců později se vznikem Charty 77. Pro mnohé totiž 
vznikl problém její signace. Problém podepsat, či nepodepsat nevznikl 
ze strachu, ale z otázky, zda to není jednoznačný krok do oblasti po
litiky. Přesto měl silný příval signatářů z řad undergroundu vzápětí 
jiný následek — velký odliv do emigrace. Na velkou politickou hru 
a disidentský boj za lidská práva nebyl underground příliš zralý. 
Dokázal se spíše pohybovat v temných a úzkých uličkách kulturního 
ghetta než na osvětlených prostranstvích agory. Avšak díky své ztrá
tě identity, která spočívala v tom, že ke svému radikalismu „boje pro
ti zavedenému zřízení" a ke své skepsi, „že se uvnitř legality nedá nic 
změnit", přidal zdánlivě nepolitickou polohu základního prohlášení 
Charty 77, kde se výslovně praví, že „nechce vytyčovat vlastní progra
my politických či společenských reforem nebo změn". Underground 
dokázal překročit sám sebe a začal se podílet více na věcech obec
ných. Václav Benda ho v roce 1978 v článku „Paralelní poliš" cha
rakterizoval jako „nejpočetnější složku v Chartě, která se dokázala 
zpolitizovat a překročit své sekretářství". 

Lest dějinných cest 

Zdůrazňuji zdánlivě nepolitickou polohu, protože většina signatářů 
Charty 77 je hnutím politickým či „nějakou politicky vyhraněnou si
lou". Například Václav Havel to vždy považoval za „základní omyl". 
Nicméně bychom neměli věřit slovům, která mají schopnost nám 
často skutečnost sugerovat, a zároveň se musíme vyhnout všem só
listickým argumentacím typu: „protože dnes mnozí signatáři zastá
vají vysoké funkce, vždy sledovali politické cíle". 
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V pozadí těchto úvah je něco zcela jiného a v rovině ducha tak
říkajíc dobrodružnějšího a podnětnějšího. To první je totiž najít 
bytostné určení práva a to druhé je najít ono utajené v dějinách, co 
však působí jako lest ducha, když náš pohled příliš spočívá na kon
krétních jednotlivcích či děních. Neboť v „dějinách světových jed
nání lidí způsobuje se vůbec ještě něco jiného, než zamýšlejí, a že 
dosahují něčeho jiného, než co bezprostředně vědí a chtějí, splňují 
svůj zájem, ale dostavuje se k tomu něco dalšího, co také je v nitru 
obsaženo, ale co nebylo ani v jejich vědomí, ani v jejich úmyslu..." 
(G. W. F. Hegel) Není proto nikterak z hlediska „lstí dějin" nebo 
ducha náhodné, že sotva pár hodin od základního prohlášení Charty 
77 prof. Jan Patočka píše text „Čím je a čím není Charta 77". (A spory 
o to, čím je a není, ji pak budou provázet jako stín i v podobě doku
mentů, jako byl například Infoch 5/86 nebo 60/88 - K otevřené 
otázce vlastní identity.) 

Je až s podivem, jak se nám text snaží „neříkat", že „neběží 
o žádnou soutěž a zásah do sféry jakékoliv funkce politické moci" 
a že „její báze je čistě osobně mravní". Je to podezřelé, neboť 
politická věda tvrdí, že „žádný stát nelze nazvat vskutku právním, 
jestliže v něm akty jeho orgánu nejsou stíhatelné, jsou-li vadné". 
A bvl-li komunistický stát — nejen v tomto - bezprávním státem, 
nemohlo být revolučnějšího boje o právní stát. „Politickým progra
mem Charty 77 byl právní stát ve státě de facto bezprávném. Až 
bojem za lidská a občanská práva začíná koperníkovský obrat v ži
votě naší poúnorové společnosti. A obránci lidských práv se v duchu 
„lstí dějin" chovali jako Galileo před inkvizicí, když tvrdil, že jeho 
teorie je mimo dosah církevní autority a že filozoficko-matematická 
teorie není základem nové víry a nemá teologický dosah. Pravdu 
však měla — (strana) inkvizice, která si rvchle spočítala, že není-li 
(komunistické nadpráví) země středem světa, pak k čemu (vedoucí 
úloha strany ve společnosti) Bůh obětoval svého jediného syna 
v tomto prášku kosmu. 

A tak přestože základní dokument Charty 77 výslovně zdůrazňuje, 
že nechce vytyčovat žádné změny, například už ve „Slově ke spolu
občanům" (1/87) burcuje apatické občany, aby se konečně vymanili 
ze své pohodlné odevzdanosti osudu, neboť „občanství není pouze 
statut". A jestliže se člověk občanem nerodí, ale teprve stává „urči
tými lidskými postoji", pak „Slovo ke spoluobčanům" se víceméně 
stalo — bez jakékoliv nadřazeností — slovem k poloobčanům. 
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Mravní zápas a boj za lidská práva 

Německý politik Friedrich Naumann říká: „V povaze politiky je boj 
mocenských sil o získání práv, neboť moc je nad právem". Patočkova 
formulace, že „politika" má podléhat právu, v sobě obsahuje tuto 
dialetiku práva a moci, i když na ni pohlíží z opačného konce. Lze si 
představit mysl komunistických vládců rozjitřenou představou, že by 
se poloobčané probudili a byli „občany v plném, tvořivém a nejsil
nějším slova smyslu". Nad třídním politickým nepřítelem diktatury 
proletariátu stál občan a jeho zbraní se stala lidská práva. 

Vznik Občanského fóra a převzetí moci ve státě občany je konse-
kventním vyústěním latentních poloh Charty 77, jejího disidentství 
ve službách „lstí dějin" a její skryté sociálně politické síly. 

Pro mnohé však stále splývá mravnost s právem. Mravní zápas na 
jedné straně a boj za lidská práva na druhé straně má na první pohled 
cosi příbuzného. V obou případech jde o to, co není, co má být, ale 
zásadní rozdíl je už v prostředcích a cílích. Prostředkem práva je jeho 
mužský prvek — vynutitelnost. Právo vyžadujeme na druhých, ať si 
to přejí nebo nikoliv. Komunistická mafie se vzdala moci na základě 
této vynutitelnosti. 

Americký politik a ekonom J. K. Galbraith definuje moc jako 
schopnost jednotlivce nebo skupiny osob vnutit druhým své cíle. 
Avšak mravnost — ženský prvek — se nedá vyžadovat ani delegovat. 
Už Chelčický poukazoval na to, že žádnou mocí nelze nikoho nutit, 
aby například zachovával boží přikázání. Prostředek boje za různá 
práva je vnější a realizuje se různými formami nátlaku a vynutitelnosti. 
Mravní zápas je založen právě na zřeknutí se jakékoliv nátlakové for
my. Proto se mravní zápas vede tím způsobem, že dopouštíme násilí 
a bezpráví na sobě pro to, co nám nikdo nemůže odejmout. Tento 
moment lze najít v počátcích Charty 77, ale nebyl jediný. 

Mravní zápas ukazuje, že je i jiný svět, jiné hodnoty než ty, které 
se prosazují na kolbišti světa. Právě proto je dnes nutno otevřeně říct, 
že boj za lidská práva není zárukou mravní proměny společnosti. 
Lidská práva jsou pouhým lešením, které může odemknout společen
skou stavbu, ale samu stavbu vytváří něco jiného. Lidským právům 
v nové společenské situaci hrozí, že se stanou součástí ideologie ob
čanské společnosti a nového establishmentu. 

Petr Pithart, autor řady samizdatových historických a politic
kých prací, rozumí občanskou společností úhrn všech relativně 
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autonomních sfér společenské aktivity, do nichž stát nezasahuje — 
leda nepřímo jako arbitr. Občanská společnost je prostor samoorga-
nizace a seberegulace a dá se přirovnat k životu na malém českém 
městě, jak je známe z Karla Poláčka — spolky, kluby, kampelička, hos
pody, radnice, fandové místního A. C. atd. Občanským krédem je, že 
„život na tomto městečku nebyl nikde jinde — byl tam". Avšak proti 
pevné struktuře města a hustému pletivu občanské společnosti stojí 
alternativa nomádského nezakotveného stylu života. Co to znamená? 
Člověk neustále překračuje hranice zaopatřeného osvětí a vydává se 
na cestu nezajištěnosti své existence... Mé město není z tohoto světa, 
říká Ábel těsně předtím, než ho jeho bratr Kain zavraždí a založí 
první město. V základech naší civilizace, ale i bytí je trvalý konflikt 
a napětí mezi uspořádaností a neuspořádaností, mezi kosmem a cha
osem, mezi abelovským, nomádským stylem života a mezi kainov-
ským „městským", strukturovanějším stylem života. Jak záhadné... 
celý život je nakloněn uspořádanosti, aby posléze prohrál v neuspořá
danosti smrti. Je to mystérium, chyba nebo něco naprosto důležitého? 

Právo a oros 

Ladislav ilejdánek, jeden z prvních mluvčí Charty 77, napsal, že 
„rozhodující dimenze Charty 77 není politická, ale mravní". On však 
byl a je jedním z mála, kteří vyzývali k tomu, aby „mravní problema
tika byla signatáři Charty 77 konečně doceněna", protože je jimi 
samotnými chápána spíš jako „introdukce cizí problematiky" než 
jako záležitost, která je aktivitám Charty 77 vskutku a hluboce vlast
ní. Podle něho „respektování lidských práv nezačíná teprve na veřej
nosti, ale už doma a v rodině". (Není většího napětí, ale i rozporu — 
mezi mužským a ženským prvkem — než právě v těchto slovech.) 

Ale otázka zní: poskytneme tedy práva i lesům, řekám, oceánům, 
vzduchu a všem živočichům? Možná že za pár let už budeme muset... 
Ale proč? Proto, aby se mohli rozvíjet, nebo proto, abychom neza
nikli my sami? Udělit právo tomu druhému v takové situaci je jako 
poskytnout právo na rozvod disharmonickému manželství, v němž 
jeden ohrožuje na životě toho druhého. A v takovém morganatic-
kém, nerovnoprávném svazku se ocitl dnes člověk vůči přírodě, když 
si z ní předtím udělal výdělečnou děvku. Proč jí tedy chce dát její 
pravdu? Bojí se, že když ji předtím sám nakazil, ona ho teď sama 
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svou nemocí zahubí? Nebo ji chce uznat za svébytného partnera? Což
pak se dá partnerství založit na právech — místo na hlubokém citu 
sounáležitosti? 

Nepotřebujeme spíše novou citlivost, hlubší vnímavost, jiné myšle
ní a alternativní způsob životního postoje vůči sobě, ale i druhým? 

Rozvodu s přírodou, započatému biblickým okamžikem, kdy Bůh 
vybízí člověka, aby si podmanil zemi, a vrcholícímu érou technizace, 
nezabráníme, poskytneme-li jí pouze právo na „sebeurčení". Je třeba 
nejen právního vztahu, ale nového erotického vztahu. Vztahu niko
liv tyranského erotu, ale erotu toužícího v Platónově smyslu po sou-
rodosti s přírodou v pravdě. Být obhájcem lidských práv planety 
Země a jejího okolí nestačí, člověk se musí stát jejím „milencem". 

Marginální „anekdotou" ilustrující napětí mezi dvěma prvky je 
i výrok jedné z prvních signatářek, která si na počátku Charty 77 
z pozice bezprávnějšího pohlaví posteskla, že asi založí spolu se stej
ně postiženými signatářkami Chartu žen. 

Není nejvyšší čas pro vznik jakési Ekocharty — ekologicko-disi-
dentského hnutí na obranu práv přírodního prostředí, na obranu 
fauny i flóry? 

Libido moci 

„Pudy jsou mytické bytosti, velkolepé ve své neurčitosti." (S. Freud) 
Je třeba podrobit kritice i disidentský džihád, v němž se bojuje proti 
„nelidské moci ideologie, systému, aparátu, byrokracii umělých jazyků 
a politických hesel" nebo proti „komínům špinícím nebe", protože 
tím se odvádí pozornost od toho, že budeme viníka a zlo spatřovat 
sami v sobě. Je třeba demaskovat libido moci samotného člověka. 
Libido moci, jehož úsilím je mužská agresivní tendence nevědomé 
touhy po slasti, sebeprosazení, která se maskuje kulturní sublimací 
ideových bojů. A jak aforisticky podotýka F. Kafka, jedním z nej
účinnějších svodů zla je vyzrání k boji. Je to jako boj s ženami, který 
končí v posteli. 

Pozoruhodné odmítnutí mnohých signatářů, že by v Chartě 77 
byl obsažen nějaký nárok na moc, má leccos společného s mravním 
rozhořčením zastánců „nevinnosti" dítěte, kteří se cítili pohoršeni 
Freudovou teorií, podle níž i dítě cucající matčin prs zakouší slast. 
1 libido moci, které je skryto v myšlence lidských práv, je podobně 
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tabuizovanou oblastí. Avšak kolik je libida moci v náboženství zvěstu-
jícím spásu a vykoupení, kolik je ho ve vědě přinášející osvobozující 
moc nad přírodou, kolik je ho v popkultuře! 

Zde je nutno zamilovaně vykřiknout důležitou poznámku. Jak mla
dicky nezkušené bylo (a trochu stále je) libido moci Charty 77 ve 
svém osamoceném dospívání, na rozdíl od klasických, vyžilých po
litických stran, které dnes vystupují ze stínu neexistence v boji za 
lidská práva. 

Sám zrod této občanské iniciativy je ale samozřejmě něčím více 
i proto, že suploval to, co by pro každého křesťana či náboženskou 
obec mělo být samozřejmostí, na co upozorňovali už židovští proro
ci: „Hledejte právo, zakročte proti násilníkovi, dopomozte k právu." 
Za bezprávné a umlčené se iniciativně nevzala církev z moci toho, kte
rý je na straně všech slabých, ale občanská hrstka z moci neponížitel-
ných a nezadatelných lidských práv. Zrod Charty 77 potvrdil dlouho
dobou a těžkou krizi samotného institualizovaného křesťanství. 

Mnozí křesťané, které osobně znám a hluboce si jich vážím, bojo
vali za lidská práva nikoliv jako společenství křesťanské, ale ve společ
nosti občanské. Nejen civilizace prochází fázemi zrodu, růstu, pádu, 
rozkladu a zániku, ale i ideje a společenské stavy či třídy. Libido moci 
občanské společnosti je mladistvé právě proto, že svůj zrod a rust 
uskutečnilo teprve „nedávno", a to americkou a francouzskou revolu
cí jako odpověď na výzvu obecného plánu dějin. Vypadá to, jako bv 
po stavu duchovním, měšťanském, přicházel čím dál tím více ke slo
vu stav občanský, a to na celém světě. Právě proto je už dnes třeba 
poukazovat na nebezpečí narůstající síly libida moci těch reprezentan
tů občanské politiky, kteří se ještě donedávna „chovali bezmocnéji". 

Není důležité to, že např. Václav Havel ještě v článku „Terén, 
na který nikdy nevstoupím", publikovaném tři měsíce před 17. listo
padem 1989 v samizdatovém časopise Sport, říká „nechci být profe
sionálním politikem", a bude-li k tomu odsouzen společností, „tak je 
to chyba této společnosti", a přesně za půl roku ve svém vystoupení 
v americkém Kongresu vytýká intelektuálům, že se nemůžou vyhý
bat donekonečna své spoluzodpovědnosti za svět a zakrývat svou 
nechuť k politice údajnou potřebou být nezávislý. I když je otázkou, 
kde se ocitá člověk sdílející perspektivnost „existenciální revoluce" 
(v níž se autenticita, tj. svoboda, neustále musí obnovovat volbou 
projektování, proti živoření na způsob „věci" či manipulování na zá
kladě společenské objednávky), když přistoupí na chybu a odsouzení 
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této společnosti. Neboť to vypadá, že totalitní společností byl od
souzen k autenticitě vězeňské a občanskou společností byl znovu 
„odsouzen" k neautentické prezidentství. 

Není zde důležité, že např. v „Moci bezmocných" hovoří o plane
tární krizi lidského postavení, o krizi demokracie, přesněji o krizovém 
aspektu tradiční demokracie a perspektivě postdemokratického systé
mu, protože nic nenasvědčuje tomu, že by západní demokracie oteví
rala nějaké hlubší východisko a upínat se k ní jako k politickému ide
álu, jako osvědčené formě by bylo krátkozraké, ale stanuv na půdě 
Kongresu nejmocnějšího státu světa, jako by zapomněl na chválu 
bláznovství a viděl jen ideál demokracie, kterého sice nelze dosáh
nout, ale aspoň se k němu lze přibližovat. Bylo by opravdu politicky 
amatérské na této půdě hovořit o krizi demokracie? Není důležité 
ani to, že perspektiva „existenciální revoluce", spojena mravní rekon
strukcí společnosti a novou zkušeností bytí, je uspořádána naplňují
cími se politickými sny o Evropě. 

Není ani tak důležité, že před půl rokem hovořil o nutnosti „pro
fesionální politiky" a po půl roce na otázku, zda by nebylo lepší vy
brat si poradce z odborníků, odpovídá: „Já bych nechtěl žádného 
odborníka." Není to důležité, protože bychom měli s větší otevře
ností přistupovat k člověku, který teprve vstoupil na skutečný poli
tický terén. 

Ale jedné věci se bráním. Jímá mě pocit studu, když tento politik 
na univerzitě v Jeruzalémě přednese projev na téma „Franz Kafka 
a moje prezidentství", v němž se přes mnoho sympatických a ote
vřených poloh poodhalila hybris libida moci. Například ve slovech 
„jsem dokonce ve skrytu duše přesvědčen, že kdyby Kafka neexisto
val a já uměl psát lépe, než umím, napsal bych celé dílo já". 

Pochybný je už takový postoj, který v umění vidí prostředek na
šeho vlastního sebevědomého sebepotvrzení, kdy to, co je nám by
tostně blízké, jako by nám dávalo za pravdu. 

Ač autor hned dodává, že pevně věří, že mu bude rozuměno, sám 
onoho prostoru k porozumění příliš neposkytuje. Neboť vezmeme-
-li text bez nadsázky nebo s ní, obojí vyjde nastejno. Kafka je Havlem 
anihilován. Bez nadsázky arogantně, s nadsázkou jako zamilovaný 
člověk, pro nějž duše milované bytosti splývá a utápí se v jeho jak 
kapka vody V naplněném sudu. Nevychází však každý hlubší vztah 
k druhému z toho, že se zdržíme touhy svým „já" toho druhého 
takřka zalehnout? 
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Už jenom ten nešťastně nepřesný výraz, že v „Kafkovi odevždy 
nalézám kus své zkušenosti" s sebou přináší i možnost, že vlastně 
Franz Kafka je jen imanentním kusem Václava Havla, a nikoliv vždy 
a především transcendentním polyfonně znějícím světem. 

Theodor Rozsak říká, že „náš svět potřebuje novou politiku, poli
tiku schopnou mluvit za miliony ztracených osobnosti, nikoliv však 
jako za masy, nýbrž jako za každého z nich". Je paradoxní, že politik, 
který se sám vyznává z vyřazenosti, se vyřazuje na úkor toho druhé
ho a zapomíná, že „manifest jedinečnosti" se zakládá na poznáni, 
že „každý člověk je něčím víc než sám sebou", a je tudíž i něčím víc 
než jeho samotné dílo a úkolem pro nás je přijmout a vidět ho právě 
skrze to transcendentní, co překračuje i můj pocit identity s ním 
a imanentní kontury mne samotného. Nehájím Kafku proto, že by 
on byl „jediným ze všech básníků, kterého ani v nejmenším nenaka
zila moc" a že „neexistuje žádný druh moci, kterou by on vyko
nával", jak si myslí Elias Canned. Neboť je např. známa podle jedné 
z posledních kafkovských biografií chvála moci, z níž se vyznává 
v dopise Mileně Jesenské, která rázně, nevybíravým a vítězným způ
sobem vstoupila do vztahu mezi Kafkou a Julií Vohryzkovou, jež se 
nakonec ocitá doživotně v psychiatrickém ústavu. Ta chvála moci 
zní: „Když teď už ten chvilkový smutek pominul, musím přiznat, že 
jste udělala tu největší službu. Sám nevím o jiném způsobu, jak by 
se mohla osvobodit od mé osoby." I Franz Kafka vykonával určitou 
moc — moc slabosti. 

Téma „Franz Kafka a moje prezidentství" ve mně evokuje jisty'' 
typ shovívavých rozpaků, jako kdyby se nějaký papež identifikoval 
s Ježíšem. Tváří v tvář takové identifikaci je potřebné vznést jednu 
prosbu: „Nemohl byste na chvíli zapomenout, kdo jste?" 

Arthur Rimbaud a delfská svatyně 

V čase boje za lidská práva občas zazněly Gándhího myšlenky, ale 
z jeho odkazu jsme převzali spíše jen momenty malého džihádu -
občanskou neposlušnost. Podstatnější část odkazu Velkého Ducha 
zůstala nedotknuta. Je rozdíl mezi „občanskou neposlušností" a „ne
poslušností ducha", která spočívá právě ve schopnosti odmítnout 
a uposlechnout i svého vlastního lidství, je-li namířeno např. proti 
druhým bytostem, životnímu prostředí či sobě samému. Malý džihád 
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boje za lidská práva nás znovu uvedl do dějin Evropy a světa, avšak 
teprve velký džihád mravního zápasu nás může uvést do dějin ducha. 

V situaci uzavřené společnosti byla přirozená tendence neustále 
interpretovat právo defenzivně a podceňovat jeho vnitřní latentní vý-
bojnost v podobě sebevzmachu nároků a požadavků. Existují vážné 
obavy, že hlavní nadějí nové občanské společnosti bude spíš právo 
hodně vyrábět, a tudíž dále pokračovat v exploataci, než mravně 
málo žádat. Je otázka, zda občanská společnost, motivovaná ideou 
práva, může vůbec začít zásadně řešit např. ekologické problémy. Snáz 
se lidé naučí občanské neposlušnosti než sebezdrženlivosti, která je 
„při správě lidu a službě nebi tím nejdůležitějším" (Lao-c'). Neboť 
člověk není pánem a vlastníkem sama sebe, „sám" je to, co teprve 
má poznat, co se vymyká jakékoliv předmětné fixaci. Nemá ani právo 
být sebou, protože musí nejdřív nechat sebe sebou být, to je smys
lem výzvy delfské svatyně „Poznej sám sebe", to je i smyslem Rim-
baudova odkazu — „Já je někdo jiný". Skrze „sebe" člověk překraču
je své životní formy a představuje své „já". 

Rimbaud spálil první a poslední knížku, kterou sám vydal, a s ní 
„spálil" i starého člověka. Definitivně dal vale vší poezii a napsal: 
„Je pohřbena krása a sláva umělce a vypravěče." Svedl boj s Bohem 
a poznal, že duchovní boj je stejně surový jako vojenská bitva. Je po
ražen, odchází do samoty a mlčení. And the rest is silence. A zdraví 
kulturní obdivovatelé se ptají: „Proč byl poražen?" Příčinu nacháze
jí v jeho „zeslabenosti křesťanskou výchovou". Avšak mesiáš básní
ků si dýku poezie vrazil do svého srdce ne ze slabosti, ale proto, aby 
porazil libido „nadpřirozené moci". „Domníval jsem se, že nabývám 
nadpřirozené moci. Nuže dobrá! Musím pochovat svou obraznost 
a své vzpomínky." 

Úkol dneška: Kazme mládež 

Na jakém základě však stojí tvrzení, že občanská společnost není 
zdrženlivá? Odpověď je dána i otázkou, jaké je pojetí občana? Vyjde-
me-li z tolik proklamované Všeobecné deklarace lidských práv a po-
mineme-li spor, na nějž upozorňuje B. Komárkova, že totiž na jedné 
straně chce být proklamací lidské důstojnosti, na druhé je zrcadlem 
sociální krize, která si vynutila její formulaci, zjistíme, že zde nelze 
vlastně hovořit o světě, ale pouze o univerzální světové lidské obci, 
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v níž mají hlavní slovo jen „člověk a lidská práva". Svět je mlčky před
pokládán spíše jako materiál, surovina, která spolukonstituuje „vybu
dováni světa". Člověk není zakotven v celku světa jako v dobách, 
kdy platily mytické a náboženské příběhy, ale žije jen v úzkém svět
ském výseku či průlomu. Celek světa a jeho tajemství již není tím, co 
má konstituovat i lidská práva, obojí se stává pouze světem možného 
v právním nároku. I když je obec vybavena různými právními uka
zateli i směrovkami, které jí mají dodat charakter bezpečného provo
zu a orientace, nikde není zmínka ani o křehkosti hranic této bezpeč
nosti, ani o tajemství, které se rozprostírá „za" světem lidské obce. 

Člověk se sice dozvídá, že se rodí do světa jako svobodný, ale 
o povaze světa a této svobody nic neví. Proto se mnohdv obec dívá 
na ty, kteří zkoumají svět a svobodu, jako na něco neužitečného, ale 
i nebezpečného. Neboť zkoumající často otřásají jistotami obce a jak 
bylo Sokratovi před smrtí vytýkáno: „kazí mládež". I kdvž obec de
klamuje, že se člověk rodí svobodným, přesto nelze uniknout pasca-
lovským pochybám, v nichž se nám odkrývá nepoměr člověka, jeho 
propastnost, která je středem „mezi ničím a vším", v níž nemůžeme 
viděti nic jistě, ale zároveň nemůžeme nevěděti nic. Mezi nekonečně 
malým a nekonečně velkým se otvírá propast třetího nekonečna - sa
ma sebe. Jen obec se chová jakoby nic. Městská doprava jezdí, živočiš
ný, potravinářský, zbrojařský průmysl zprůmyslňuje dál svět... Právo, 
prosperita a jiné sebejistoty občana, který chce Něco mít a Něčím 
být, dál vychovávají občana ke zdravé, neproblematické sociální síle, 
pod jejímž tlakem se svět přírody stává kusem materiálu. Jen propas
ti sama sebe nás této síly zbavují — kazí nás a zinvalidňují k sociální 
slabosti, která je jedním z charakteristických znaků některých sub-
kultur od hippies až po punk. Tyto subkultury podvědomě tuší, že 
nejenom „mít", ale i samostatně „být" v sobě chová dialektiku pána 
a raba, že se člověk-pán, vládnoucí svou touhou něčím být a něco 
mít, stane skrze ni sám ovládaným vazalem. Sociální slabost je však 
vlastnější různým východním i západním filozofům a náboženstvím 
a je vlastně důmyslným obranným mechanismem proti sebeodcize-
ní, proti molochu systému stimulujícímu člověka podle kritérií sociál
ní úspěšnosti, ale i proti vlastnímu nebezpečí duchovního materialis
mu, v němž jsou propastnosti lidské existence překrývány narychlo 
zbudovanými spirituálními mosty spásy. 

Musíme kazit mládež, protože dospělí se v obci chovají sebevě
domě, silně. Elias Canneti v jednom zápisku hovoří o významném 

26 



{] mění pro-hry 

dánském chovateli vepřů, který napsal: „Musíme např. bezpodmíneč
ně zajistit, aby prasata šla na porážku bezstarostně, poněvadž jinak 
kvalita masa vlivem vysokého adrenalinu v krvi..." Zajisté je tento 
názor pro obec rozumný, zdravý a oprávněný nejen vzhledem k to
mu, že jsme si ze živých zvířat udělali továrnu na živočišnou výrobu, 
ale i proto, že v rámci takového zprůmyslnění života má každý občan 
právo na zdravou výživu a že problémem není ani tak samo zabíjení, 
jako to, jak to dělat „zdravě". Za dimenzí sociálně silného však stojí 
otázka sociálně slabého: je správné — nikoliv právní — takto žít vůči 
druhým, i když jsou to pouhá zvířata? Nestojíme před etickou zása
dou spíš než po právu hodně vyrábět a konzumovat, správně málo 
žádat, umenšit svoje právo na zabíjení těch slabších? 

Pavel Tigrid varuje před úskalím dravosti, sobectví, bezohlednos
ti moderní civilizace a hovoří o potřebě minima etiky, jejíž jméno je 
autolimitace — sebeomezení. 

Spisovatel Ludvík Vaculík volá po jiné ústavě, protože ta součas
ná petrifikuje egocentrický či antropocentrický statut člověka na zemi. 
Je však možné, aby samotná ústava mohla nově ustavit lidskou společ
nost v jejím myšlení, cítění a konání? Jestliže se příroda „zhominizova-
la", polidštila na živočišné výrobky a přírodní suroviny, nepotřebuje 
projít nejdřív dehominizací? 

Norimberský proces odhalil „zvěrstva" páchaná na lidech, avšak 
který proces otevřeně odhalí „lidství" páchané denně na přírodě? 
Možná, že soud s námi již dávno započal. A jako tehdy při norim
berském procesu, tak i dnes jsou korunními svědky a žalobci zloči
nů miliony němých oběti. Hitlera porazila několikamilionová armá
da umučených v koncentračních táborech. My budeme poraženi 
holocaustem. 

Výzva Ludvíka Vaculíka má však ještě jeden háček. Tato nová 
ústava, která by měla rozšířit klasickou ústavní rovnici občan — stát 
o kategorii přírody a vesmíru, by nebyla „vyladěná" např. s Meziná
rodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 
kde se v či. 2 říká, že všechny národy mohou pro své vlastní cíle 
svobodně disponovat svým přírodním bohatstvím a zdroji bez újmy 
na jakýchkoliv závazcích... Exploatace je chráněna mezinárodním 
právem! 
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Permanentní prohra a invalidní pravda 
V Museo Nazionale ve Florencii je mramorová socha, již 
Michelangelo nazval Vítís^ Je to jinoch křepkého těla, kučera
vých vlasů na nízkém čele. Stojí vzpřímen, klade koleno na 
hlavu bradatého vězně, jenž se ohýbá a napřahuje hlavu vpřed 
jako vůl. Leč vítěz na něho nehledí. V okamžiku, kdy se chystal 
zasadit ránu, odvrací smutná ústa a nerozhodné oči. Paže jeho 
klesá nazpět k rameni. Ustupuje nazad: nežádá si již vítězství, 
hnusí se mu. Zvítězil. Je přemožen. 

(R. Kolland) 

Underground, ač „whlásil establishmentu válku", neměl ambice být 
vítězem. |ako by se ve věku permanentních revolucí, sociálních a vě
deckých pokroků, neomezených růstů a velkých historických vítězstva' 
postavil za typ antirevoluce jako „permanentní porážky". Do západ
ní kultur}' se tato „permanentní porážka" dostala spolu se zvěstí o Je
žíši. Přesto jsme celá dvě tisíciletí byli vychováváni v zcela opačném 
duchu, v kultu vítězného bytí. Ježíš byl vítěz nad hříchem, smrti a ne
bytím. Přesto zaposlouchá-li se čtenář do některého ze synoptických 
evangelií, není osloven Ježíšovým vítězstvím, ale naopak pro-hrou. 

Všechny zázračné události jsou jen matnými stíny proti getseman-
skému a golgotskému nebytí. A i o tom, co přichází po Golgotě, 
spíše platí Dostojevského slova, která pronáší inkvizítor k Ježíšovi: 
„Opravili jsme čin Tvůj a založili jsme jej na zázraku, nejsme s Tebou, 
ale s ním, to je naše tajemstva'... Tebe už nepustíme k sobě." Lidská 
situace je situací pro-hry a Ježíš neukazuje, jak být v této hře vítězem, 
ale jak ji umět hrát až do konce. Jeho vítězný druhý příchod se neko
ná, protože Ježíšova výzva je výzvou pro-hry, a tedy i výzvou nebytí. 
Být zrazen člověkem a „opuštěn" i Bohem, a přesto být v této situa
ci otevřený, to je situace nebytí. Ježíš provokuje svým typem pro-hry. 
Punkově provokativní heslo „No future" je blízkým vyjádřením zá
kladních poloh lidské pro-hry a opuštěnosti, byť v jiném čase a v ji
ných souvislostech. I fascinace smrtí v mnoha subkulturách není jen 
dráždidlem vyžilé společnosti, ale tušením, že vzít se za svou životní 
hru znamená vzít za ni smrtelně vážně. Ale k pro-hře nás vyzývají 
i jiní, někteří méně, Budha i Lao-c', sv. František i Gándhí, ale i Angus 
MacLise, Albert Pinkhan Ryder aj. Dojít k vítězství na úkor samotné 
hry je skutečná prohra. Je tady zásadní rozdíl mezi pro-hrou a pro
hrou! Život, lásku, smrt, ale ani Boha nemůžeme podřídit strikt
ním pravidlům vítězství a porážky. Vstupujeme s nimi do hry skrze 
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otevřenou a propastně si hrající naši existenci. Hrající si sice na ohrani
čených polích života a smrti, ale nehrající si hru „Život, nebo smrt". 
Tato dvě pole hru pouze umožňují, ale sama hra nemá ohraničené 
pole. Smyslem hry je hledat způsoby, jak všechna pole „překračovat". 

Johan Huizinga v knize Homo ludens zdůrazňuje, že ještě více než 
v křesťanství se podstatný rys hry projevil v zemi vycházejícího slun
ce. Samuraj zastává názor, že všechno, co je pro obyčejného člověka 
vážnou záležitostí, je pro statečného jen hrou. 

My odchovanci kulturních západních happy endů jsme si své 
sakrální očekávání na konečné vítězství promítli do tužeb každoden
ního života. Moderní společnost je fascinována a očekává téměř 
s religiózní nadějí vítězný triumfální příchod nového průmyslového 
výrobku či nové rockové hvězdy a eventuální neúspěchy jsou pouze 
tím, co nám pohnojí lepší příští. Miliony pro-her amerických indiánů 
a černochů, australských aboriginů, miliony Židů nebo těch, jejichž 
život skončil v pracovních táborech nebo na kambodžských polích, 
nás sice zaráží, ale v podstatě neoslovují. Jako by jejich osudová pra
vidla hry neměla s našimi absolutně nic společného. Jako bychom 
stáli před nebezpečím sugesce, na niž upozorňuje historik J. Pekař: 
„Jsi vinen, neboť jsi podlehl." Jako by to byla jejich vina, že většinou 
ani nepadli v hrdinném povstání, ani nevstali z mrtvých, protože nás 
oslovuje kult bytí, v němž už na samém počátku vládne mocné slo
vo a ne bezmocné, či dokonce hrobové ticho a mlčení. V prohrách 
nemají slova žádnou váhu. Propadají se sama k sobě. Utěš dnes po
raženého slovy „jednou zvítězíš" ... jako bys jen potvrdil nečasovost 
jeho dnešní existence. 

Legitimnost nebytí se dosud více chápe, je-li výsledkem předešlé 
konzumace bytí. Dominik Tatarka tuto legitimitu vyjadřuje slovy 
„všichni můžeme odejít, až když jsme fyzicky a duševně zmrzačení". 
Nebytí je tedy až výsledkem spotřeby sebe samého. Tedy nikoliv klí
čem, kteiý otevírá mne samého teď, ale až potom. I mravní ideály 
slouží jako katalyzátory, kterými se urychluje proces sebespotřeby. Za
hořet pro ideál sociální, politický či náboženský je jiným vyjádřením, 
jak nebytí pouze slouží bytí. Často se také říká, že nejvyšším důka
zem lásky nebo pravdy je oběť. A přesto tato služebnost nebytí budí 
dnes oprávněné pochybnosti. Jaký důkaz podali republikáni, kteří za 
francouzské revoluce vystupovali na popraviště se slovy: „Připni mi 
kokardu, umírám za svobodu." Jaký důkaz podali komunisté, kteří 
odsouzeni k smrti samotnou komunistickou stranou před popravou 
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zvolali: „Ať žije strana." Není více důkazem lásky nebo pravdy nestra
nícka pro-hra? Není víc než hledat ideály, pro něž zahoříme a v nichž 
zprodukujeme své bytí do jakési nadosobní podoby, odhalovat pro-
pastnost naší existence a s ní i nebytí? Situace „permanentní porážky" 
tak stojí v alternativní pozici vůči permanentním vítězstvím, která dnes 
„vítězně" ohrožují nejen samotného člověka, ale i přírodu. I heslo 
„Pravda vítězí" svádí k tomu, že pravda je předurčena k vítězství, 
že se nakonec vždy a přes všechno zlé prosadí. Pravda však není 
předurčena k ničemu a ničím, určuje se sama sebou. Jednačtyřicet 
let komunistické vlády bylo obdobím, v němž se pravda neslavně 
(to neplatí na její účet, ale na účet lidí) ukazovala v porážce. Sociálně 
slabí by měli být zdrženliví, přisuzovat pravdě roli mocenského fak
toru či přímo politické síly, jak činí Václav Havel v „Moci bezmoc
ných", neboť pravda je spíše nemocná, in-validní, wřazená ze života, 
protože nenáleží do oblasti jsoucího a vyslovitelného, ale spíše ne
jsoucího a nevyslovitelného. Žít v pravdě proto nemůže znamenat, 
jak praví Havel, to, že hudebník hraje hudbu, kterou má rád. Neboť 
svrchovaná pravda nemůže být takto přitažena za vlasy do identické 
oblasti lidského nitra či světa. Stojí nad člověkem — řečeno slovy 
Ladislava Hejdánka - jako nepredmetná výzva. Právě pravda uvrhu-
je hudebníka do tvůrčích pochyb o smyslu své hudby i navzdory 
tomu, že ji má rád, a vyzývá ho k opuštění vyšlapané cesty... 

Mnozí lidé říkají, že těch jednačtyřicet let byly ztracené roky. A da
tují počátek dějin pravdy ode dne slavného vítězstva'. Toto laciné účto
vání s minulostí, s vlastní porážkou, není daleko od komunistického 
účtování s minulostí „starých řádů". Největší tragédií by bylo, kdybv se 
zkušenost prohry zaměnila za zkušenost vítězství. Znamenalo by to 
nejen vzdát se své minulosti, ale především pravdy o sobě. Neboť prav
da o nás není jen v našich slavných vý'ročích, vítězstvích, ale většinou 
v našich prohrách! Zkušenost kulturní in-validity by na rozdíl od zkuše
nosti disidentství neměla být berlí, která se dá prostě odložit do kouta. 

Při každé oslavě československé státnosti, ať už byla vyslovena 
z oficiálních tribun nebo z disidentských kruhů, se vyzdvihovala i vý
znamná role přemyslovské politiky, a naprosto se pomíjela skuteč
nost, že český stát vzniká nepochybně okamžikem, kdy Přemyslovci 
povraždili Slavníkovce na hradišti v Libici. Oběti Slavníkovců po-
hnojily naše lepší příští. Proto bych navrhoval, aby se kromě vítězné
ho svátku československé samostatnosti oslavoval den 28. září jako 
den sounáležitosti s poraženými. 
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A až u nás začne nová renesance baroka, bude zapotřebí vztyčit 
pomník indiánům, aby se vědělo, že barok je zároveň i „pyšná aristo
kratická kultura španělských grandů, disponujících v té době zlatem 
zámořské Ameriky". Ve vítězství není nic oslavného. „Radovat se 
z vítězství znamená mít potěšení v zabíjení lidí," praví Lao-c'. 

„Permanentní porážka" není typem novodobého flagelantství, kte
ré se vždy objevuje před příchodem nového tisíciletí, ani sociálním 
defétismem. Je pokusem vyvarovat se toho, abychom se nestali otro
ky vlastních vítězství. V záchvatu akutní formy hlouposti bojovat proti 
prohře až do konečného vítězství... 

Golgotská situace je stav, kdy je člověk ve svém bytí zcela opuš
těn, aby mohl přijmout riziko samotného existování, v němž může 
překročit sama sebe. Je to cesta krajnosti, kdy člověk získává novou 
duchovní zkušenost, nový prostor, ale i novou distanci mezi sebou 
a svým duchovním protějškem. Bůh v mezní situaci odchází, aby od
kryl lidské existenci tajemství větší, byť složitější. Stává se disidentem. 
Opouští člověka, aby se řeč nevyslovitelné vzdálenosti sama dostala 
ke slovu v lidské zkušenosti. Být křesťanem by de facto mělo zname
nat zakusit opuštěnost sama sebe, překročit i svou stranickou kon-
fesijnost a vyjít do neznámého prostoru poskytnutého odstoupením 
toho druhého. 

Na kříži umírá člověk, ale proti němu umírá i Bůh, který opouští 
člověka jako sama sebe, aby se ve vzdálené sounáležitosti lidského 
a božského mohl otevřít prostor pro nové bytí, v němž se vyjevuje 
pravda sama. Ve sporu mezi teismem a ateismem se i dnes nabízí 
situace golgotské pro-hry jako pole nové duchovní scény. Na tomto 
poli se tradiční religiozita či novodobý humanismus jeví jako zjevný 
anachronismus. Náboženský, ale s ním pomalu i humanistický věk 
dohasína. Ocitáme se v nové golgotské situaci — jsme opuštěni nejen 
Bohem, ale už i člověkem. Možná nastává úsvit zcela jiného, snad 
nepredmetného věku, v němž člověk bude sám sobě disidentem, 
svojí predmetností. 

Snažíme se svými předmětnými „já" zasednout i posvátný trůn 
scbepoznání, místo abychom je z něho svrhli a dosadili na něj ales
poň na čas fantazii. Jen tak se snad vyhneme různým nacionálním 
vášním zatahujícím nás někam do 19. století. 

Možná, že politickou nekulturnost nezapříčiňují mnohdy ani tak 
špatné morální kvality, jako spíš nedostatek fantazie. Možná, že tragé
die vysvětlující naši mnohaletou porážku spočívá i v tom, že většina 
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stále nahlíží na (Masarykovu) demokracii sub specie demokratických 
konkrétních výhod a nikoliv sub specie jeho fantazie „uskutečňování 
božího řádu na Zemi". 

A možná, že tento nedostatek fantazie je příčinou toho, že se 
vůbec vracíme do Evropy (L. Hejdánek na tomto populárním úslo
ví ukázal, že jde o čistý blábol) a že se vracíme mnohdy až k Evropě 
19. století. Např. mnozí Slováci svým národním sebeuvědoměním 
a touhou po státní samostatností, mnozí Češi svou maloměšťáckou 
představou demokratické společnosti, tak jak nám ji typicky idylic
ky vylíčil Petr Pithart v článku „Budování státu" - jako „život na 
malém českém městě, jak je známe třeba z Karla Poláčka". A samo
zřejmě, že na sebe nedali čekat ani mnozí Moravané svým národním 
sebeuvědoměním. 

Situace „návratu do Evropy", kdy se nové rozvojové Českoslo
vensko chystá k exotickému skoku do postindustriální západní Evropy, 
je trochu podobná situaci, kdy se mladé sovětské Rusko chystalo ke 
skoku z feudální společnosti do vyspělé průmyslové země. Staneme 
se mnozí z nás v těchto hektických, instrumentálně dějinně pojatých 
skocích taky pouhou mrvou pro lepší příští? 

Tváříme se, jako bychom ode dne vítězstva byli vítězi, a nikoliv 
i poraženými, a často říkáme, že příčinou naší mnohaleté prohry byla 
totalita, komunistická strana či cizí velmoc. Nemáme odvahu si při
znat, že skutečné příčiny prohry jsou naše a že bychom si měli říct 
„co komunisté začali, to naše kolaborace dovršila". Jaká prohra — 
takový stav společnosti! 

Prohry a společenské katastrofy zároveň strukturují společnost 
a jedince dlouhodoběji i hlouběji než krátkodobá vítězství. Prohra 
není něco časově a dějinně uzavřeného, ale vždy přesáhnutého a za
sahujícího i do nového vítězného dění. A to je dnes vidět i na poli
tických změnách v Evropě, na končícím období studené války, sjed
nocení Německa. Přestřižení ostnatého drátu na hranicích není jen 
znamením začínajícího konce totality, je více znamením konce pová
lečného stavu prohry II. světové války. 

Kdy však skončí prohry, které se dají měřit na celá staletí? 
Kdy skončí krize evropského ducha, jíž jsme po několik staletí za

saženi a která započala s rozpadem teokratických vertikálních hodnot 
evropského středověku a která nebyla nijak zažehnána ani s rozšíře
ním demokratických horizontálních hodnot, jež s sebou přinesly dal
ší nivelizaci? Nabízí se po tom všem ještě vůbec nějaká alternativa 
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vertikální nebo horizontální kultuře? jestli ano, pak bych ji nazval 
radikální (radix = kořen). V ní by šlo o takový vztah člověka k sobě 
samému a ke světu, který by byl vztahem nepredmetným, temným 
zakoreňovaním ve světě, o němž Lao-c' hovoří jako o hlubině zá
hadnosti. Krásným příkladem radikální kultury a zakoreňovaní může 
být např. příběh Elzéarda Bouffiera, který v pusté krajině alpského 
regionu Provence každý den po 35 let sázel denně sto stromů. Když 
umřel, zůstalo po něm několik kilometrů lesa. Být radikálním zname
ná v duchu Wendell Berryho nazřít, že naše problémy a krize nejsou 
planetární, ale osobní. Měli bychom přestat být hrdinové abstrakce 
a učit se vidět věci soukromé a malé. 

Jestliže se postmodernismem myslí ztráta víry v moderní utopic
ké projekty osvobození a pokroku, není to jen zesvětštělá podoba 
křesťanské spásy a vykoupení? Není krize vertikální i horizontální 
kultury držena jediným svorníkem vítězné kultury? 

Občanská společnost a duchovní krize v současnosti 

Počátky občanské společnosti sahají do řeckých městských států a Říše 
římské. Znovu se tato společnost hlásí o slovo zejména v období 
Velké francouzské revoluce, která je dědičkou, ale i protivníkem křes
ťanství, když nahrazuje milost, tj. libovůli, spravedlností, tj. rozumem, 
a staví proti králi, knězi či právníkovi člověka, lid a občana. Možná, 
že jsme dnes svědky vyvrcholení tohoto procesu, kdy se občanský 
stav dostává plněji k dějinnému slovu. Ale stav občanské společnos
ti není udržitelný pouze na základě ideologie lidských a občanských 
práv a svobod pro svoji konfliktní vynutitelnost a absenci alternativ
ní radikální kultury a pro hrozbu širokého spektra občanských válek. 
I ekologické problémy jsou důsledkem vítězství, které bylo vynuce
no na přírodě v občanském boji za blahobyt a za technickou civiliza
ci. Občanská společnost potřebuje alternativní společenský model. 
Obraz moci není spojen jen s hrozbou policejního obušku a vidinou 
ostnatého drátu. Kořeny moci jsou hluboko v dějinách člověka. Po
čínají už biblickou výzvou „podmaňte zemi". Dnes stojíme v situaci, 
kdy se budeme muset vymanit z otroctví moci. Autor eseje Masa 
a moc Elias Canneti říká: „Stále víc se mi zdá, že svoboda je svobodou 
propouštět, tedy vzdát se moci... mocní tohoto světa ve mně pod
něcovali nenávist k moci: stále znovu mě varovali před mou vlastní 
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mocí nad lidmi." Ve své moci však nemá člověk jen zemi či druhého 
člověka, ale i svůj intelekt, své vášně, jimiž umocňuje sama sebe. 
Delfská výzva — poznej sám sebe — je v každé době rukavicí hozenou 
do tváře společnosti, která si myslí, že se dobře zná, ví, co chce, a zná 
své cesty. Občanská společnost tak, jak se rychle ustanovila, za po
moci hesel demokracie, občanských a lidských práv a prosperity, se 
jen zbavila jedné vulgární a triviální moci, ale i ona podléhá moci 
skrytější, rafinovanější a věkovitější — moci masového — ipse se fugiet 
- útěku před sebou. Utíkáme před pochybnostmi minulosti a smrti, 
před zásadní otázkou po smyslu svých aktivit, které nás mechanicky 
zavlékají do říše nesvobody. Utíkáme stále před zásadním poznáním, 
že naše krize není a nebyla politická, hospodářská atd., ale především 
duchovní. A zapomínají na to rychle i ti, kteří ještě v dobách klasic
kého disentu měli odvahu o naší krizi hovořit otevřeněji než nyní ve 
svých politických funkcích. 

Invalidní postoj „divochů" a „stopních vlků" a validní 
produktivita děl zdravo spoločnosti 

Žijeme pod diktátem úspěchu a vidinou supermanského vítězství. 
Například pro většinu rockových undergroundových hudebníků je 
příkladným vzorem úspěch skupiny Velvet Underground, a přesto 
je otázkou, zda pro kulturu undergroundu neudělal více člověk, jehož 
jméno nenajdete na žádném albu této skupiny. Je jím první bubeník 
Velvetů Angus Mac Lise, který od nich v okamžiku, kdy je kapela roz
jarená finanční nabídkou vlivné osoby ze světa showbyznysu, zkla
mán odchází, neboť podle něho nelze brát za umění peníze. Jiný hu
debník od undergroundové skupiny Plastic People of The Universe, 
Honza Brabec jako jediný v roce 1988 (v perestrojkové éře převlíkání 
kabátů) odmítl implicitní nabídku Moci: když se kapela vzdá aspoň 
své jmenné identity, přejmenuje se, bude moci vycestovat na turné 
do Ameriky. V době, kdy perestrojková novojmenná kapela Půlnoc 
vítězně dobývala Ameriku (soudě podle tehdejšího komunistického 
hudebního tisku), pár disidentů, kteří nadále tvrdošíjně stáli na své 
politické identitě, dál muselo navštěvovat komunistické hotely první 
až třetí nápravné skupiny. A tak je naše kultura obohacena o jedno
ho bezejmenného kulturního in-validu a o jednu hradní pop-kapelu. 
Nabízí se otázka, zda podstata kultury není více v postojích než ve 

34 



Umění pro-bry 

zjevnosti úspěšné produktivity díla. Není i postoj vždy již předem 
odsouzen k nepředmětnosti, neurčitosti, subjektivitě? Není alterna
tivou k vítězné kultuře ta, v níž Logos není Božské a spásonosné 
slovo, ale to, co nás bezmocně znevyslovitelňuje a v níž pravda ne
hraje žádnou vítěznou roli? Není Vergiliův nebo Kafkův odstup od 
vlastního díla znamením této kultury? Není jím i Březinovo odmlče
ní či taoistické vyřazení se nevyslovitelným bytím? Není to typ kultu
ry stojící na poznání Času, Smrti a Boha, které má „divoch", hrdina 
románu A. Huxleyho Krásný nový sper? Není to typ kultury „stepních 
vlků", o nichž píše Hermann Hesse, kteří svou sílu nezaměřují proti 
druhým, ale „proti sobě samému"? A kteří si tváří v tvář masové 
zábavě, poameričtělé kultuře a jalovým domácím oltářům blbých 
bůžků spokojenosti připadají jako nějaké zvíře zabloudivší do cizího 
a nepochopitelného světa, neboť náboženství, vlast, stát, rodina pro 
ně pozbývají ceny? Nejsou to outsideri a „sebevrazi", kteří zabíjejí 
a ničí své „já", aby rozšířili své duše a mohli přijmout „víc světa 
a nakonec celý svět"? Na rozdíl od měšťáků, kteří své „já" zjedno
dušují, zužují a berou výhradně? Není posláním této kultury postavit 
se proti sobě samému a podívat se „hluboko do chaosu vlastní duše", 
tušit a poznávat nesmrtelné? 

Nevšimli jste si zvláštního výrazu, který mají mnozí pozůstalí na 
pohřbu, někteří fyzicky postižení lidé a šílenci v blázincích? Nevšimli 
jste si totožného výrazu některých žen, když je opustil člověk, kterého 
milovaly, nebo výrazu, který mají ve tváři někteří homosexuálové? 
Z jejich vyřazenosti vyzařuje in-validní divoká krása. Vesmír je divo
čina, která je k nám do jisté míry pohostinná, ale dříve nebo později 
nás zničí, říká Wendell Berry. Možná, že zrození a smrt jsou těmi nej
divočejšími skoky ve vesmíru. Každý život a kultura je architektem 
ducha ve výstavbě přízemních či nadzemních skokanských můstků 
do vesmíru Divočiny. 

Sociální inženýr a špinavé nohy invalidů 

Civilizační architektura je však jednou velkou berlínskou zdí, chrání
cí lidstvo před svobodomyslnou divočinou. Nezbývá než být nomá-
dem a divochem ve vlastním městě. Když mnozí mladí a Američané 
objevili koncem 60. let polozapomenutou knihu Keňa Keseyho 
Vyhoďte ho t^kola ven, neobjevili jen nový typ buřiče proti systému, ale 
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znovuobjevili Ameriku — její původní divokou kulturu a obyvatele. 
Na závěr příběhu indián Cheswick proráží zeď civilizace a utíká 
ke svému kmenu lovícímu oštěpy lososy. Svět jako by byl oprav
du psychiatrickou klinikou s vysokou zdí, rozdělenou na akuťáky, 
to je ty, kteří byli ještě schopni kolaborovat v rámci KOMBAJN-
-SYSTÉMU s velkou Sestrou, a na chroniky, kteří byli už totalitními 
invalidy. Ale románový indián nám pouze ukázal cestu do divočiny. 
Teprve po něm mohl přijít duchovní učitel indiánského kmene Yaqui, 
i když ani on nepřekračuje rámec literární fikce, přesto interes o toto 
„učení" odhalil, že kultura člověka, povzneseného svou racionalitou 
nad „divošství", je v jádře kulturou planou. A tak zatímco se mnozí 
indičtí spasitelé Západu vraceli domů ve svvch rolls-roycech, studenti 
antropologie kazili děti civilizace tím, že je učili vstupovat do divo
činy plné „trhlin" (crack) světa, v níž se otvírá nová duchovní skuteč
nost. Jestliže křesťanská středověká společnost měla svého antihr-
dinu, který byl od své pro-hry radostné zvěsti a ukřižování jí samot
nou odcizen, abv mohl být povýšen všude jako Vítěz a Hrdina nad 
životem a smrtí, pak si novověká demokratická společnost našla jiný 
tvp hrdiny — sociálního inženýra, který7 osvobozuje člověka materiál
ním a technickým pokrokem. Tento nový plebejský mystik zná jen 
kult práce, zvyšování efektivity výroby a životní úrovně a používá 
industriálních metod a nástrojů. Je to zajatec v samopohybu nezvra-
titelnčm a od člověka emancipovaném šílenství pokroku. Sociální 
inženýr je fachidiot a produkt monokultury průmyslové civilizace, 
který v konsenzu s demoralizovanými masami „motivuje lidi, aby se 
nikdy nestali lepšími, aby byli navždy nenasytnými sociálními idioty, 
kteří nemají žádný lepší cíl než získávat a utrácet". 

Jedním ze způsobů obrany proti sociálnímu inženýrství, v němž 
jsou lidé řízeni jednou pod politickým bičem do říše, „kde zítra již 
znamená včera", a podruhé do zaslíbené země prosperity a hojnosti, 
je schopnost in-validity. Je to schopnost být ve svém vědomí a býti 
slepcem, beznohým i mentálně zaostalým k hodnotám, idejím a po
stojům, které dominantní' společnost preferuje jako validm (zdravé 
a obecně prospěšné). A zatímco většina lidí participuje na společen
ské soutěži „něco Mít" a „něčím Být" a horečně spěchá stihnout 
evropský rychlík a obsadit v něm přední místa, in-validům tato civi
lizační mašinérie nemá možnost přejet ani špinavé nohy. 
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Mostské Plynová komory a fašizaco přírody 

Člověk narozený do lůna občanské společnosti je okamžikem svého 
zrození prohlášen za validního, plnohodnotného občana. Jeho vali
dita je zaručena na jedné straně právy a povinnostmi státu, na druhé 
straně těmi lidmi, kteří ho vychovávají k životu v obci. A tak se před
pokládá, že se z občánka časem stane občan, tj. člověk, který bude 
jednat vždy plnohodnotně. Například, že dostane-li povolávací roz
kaz, splní svoji občanskou povinnost. Avšak ten, který odmítne tuto 
validní povinnost, se ocitne náhle na in-validním vozíčku společnosti. 
Vojenská invalidita se v undergroundu stala jedním z nezbytných zna
ků a postojů k sobě a ke světu. Tito lidé byli společensky nepoužitel
ní. Invalida v občanské společnosti poznává, že svoboda začíná až 
okamžikem neschopnosti. Avšak in-validy lze získat nejen na poli 
vojenském, ale i politickém a kulturním. Postoj bubeníka „Velvetů" 
Anguse Mac Lisea, který ukázal záda zdravé validní kultuře show-
byznysu, je postojem kulturního invalidy. Inspirujícím vzorem poli
tické in-validity nám může být Gándhího metoda satjágrahy, „triumf 
pravdy silou duše a lásky". Dnes se však jeví větší potřeba ekologické 
in-validity, protože pro zdravou společnost je už zcela normální faši-
zace přírody, kterou zavedla např. v podobě „živočišného průmys
lu", kde je zvíře zredukováno na průmyslový výrobek. Je zapotřebí 
v naší pokleslé západní, křesťanské kultuře pod vlivem východního 
myšlení radikálně reinterpretovat-orientalizovat Ježíšův výrok „co jsi 
mému nejmenšímu učinil, mně jsi učinil". Nevztahuje se pouze na 
člověka, ale na celý kosmos! 

Pro zdravou společnost je normální už i to, že městské ulice jsou 
plné zplodin aut, a tak fungují jako postmoderní plynové komory. 
A když se pak děti této společnosti první jarní den v rámci akce za 
čisté ovzduší pokusí zastavit tyto plynové pojízdné komory, budou 
nařčeny z toho, že porušily řadu občanských předpisů a vyhlášek 
o silničním provozu... 

Sebevražedný invalidní stav a vědomí sociálno silných 

Sociálně silné třídy (duchovenstvo, buržoazie, proletariát, občanstvo), 
i když jsou nebo byly ve své počáteční fázi ve stavu „bezmoci", usilu
jí cílevědomě o vítězství nad etablovanou mocí. Jsou vlastně jedním 
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stavem - sociálně silných. Nemají sami v sobě mechanismus proti 
samotné moci. 

Proto jsou ve společnosti důležité různé in-validní society. Avšak 
in-validitu nevytváří stav vědomí, ani není podmíněna společenským 
bytím. In-valida není intelektuálem, který' si myslí, že „vědomí před
chází bytí", či jehož „nadějí světa" je „proměna lidského vědomí". 
In-validita je otevřený stav lidského ducha jako pro-hry. Tento stav 
je něčím víc než vědomím — rozvrhuje a nalaďuje lidskou bytost před 
ním. Člověk už není „sám sebou", nemá sám sebe v hrsti, neterorizuje 
sebe a druhé svým zpředmětněným „já". Okamžik, kdy nechá sama 
sebe být, je okamžikem in-validv a toto je snad i sám smysl taoistic-
kého nezasazování se. Tento stav pro-hry zároveň diskvalifikuje sa
motné libido moci. A jestliže zdravá společnost před sebou valí své 
kulturní kuličky do svého kulturního svatostánku, in-validní společ
nost by měla být maximálně schopna tlačit před sebou svůj kulturní 
invalidní vozík. Je třeba v duchu stepního vlka provést „sebevraždu" 
a zabít své vítězné „já", jehož si každý měšťák cení ze všeho nejvíc. 
Porazit se životem samým skrze sama sebe, ale nikoliv vlastní rukou. 
Poznat, že cesta k smrti je kdykoliv otevřena, a nebát se nahlédnout 
do chaosu vlastní duše. Nebát se být vykolejencem a outsiderem. 

Syndrom selháni subkulturni imunity 

Od středověkých heretických subkultur až po měšťácké subkulturv 
se táhne mor in-validy, vůči němuž se zdravá společnost brání. Roz
díl mezi zdravými a neschopnými je v tom, že zdraví nemají ani 
mechanismus ne-mocí. Selhání imunity u subkulturních invalidů je 
důkazem života, protože jenom smrtelné nemoci doprovázené agónií 
pravdy či lásky dokazují, že se jedná ještě o život skutečný. Subkul-
tury jsou nevyléčitelné. Naproti tomu si zdravá společnost transpor
tovala umělé kulturní srdce a necítí už nic, co samo není ve stroječku 
na srdce předem naprogramováno. Tato společnost pohrdá nemoc
nými, zároveň se jich bojí, ale nepřipouští si, že sama ve svých labo
ratořích vyvinula virus, když se pokusila vytvořit kulturní sloučeninu 
časného s věčným, lidského s božským, vyslovitelného s nevyslovi
telným, když se pokusila ducha uvěznit do hmoty. Za pomoci tech
nologie libida moci se z člověka původně bezmocného vůči přírodě 
stává tvor, který vyrábí předměty a zmocňuje se skrytých sil hmoty. 
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Ovládá logos, aby mohl duchovní skutečnost uzavřít do systémů vě
deckých a ideologických. Proto jako by všechny in-validní subkultury 
chtěly říct jednu zásadní věc: jestliže lidstvo nedokáže pro-hrát, zničí 
se vlastním úspěšným vítězstvím. 

Útok před smrtí a „psychedolická" zkušenost smrti 

Často se říká, že určitým klíčem k poznání doby je právě architektu
ra. Vybavíme-li si šedivé sídlištní člověkárny, neexistuje snad zjevnější 
manifestace ducha reálného socialismu. Přesto tento duch architek
tury vypovídá více o systému než o době. Protože pro ni je určujícím 
měřítkem v globálním smyslu vztah společnosti a jedince ke smrti. 
Tím se samozřejmě nemíní jen problematika existence či neexisten
ce trestu smrti apod. Elisabeth Kublerová-Rossová v knize Rozhovory 
s umírajícími ukazuje, jak se umírá v nemocnici v USA. „K útěku před 
realitou smrti vede jistě více motivů, ale nejdůležitější z nich spočívá 
asi ve skutečnosti, že je dnes umírání krutější než dříve, tak osamě
lé, tak zmechanizované a neosobní, že někdy nelze určit okamžik, 
ve kterém smrt nastává." Zkušenost nám známá. Hygienický přístup 
ke smrti, který spočívá v tom, že člověk už neumírá mezi svými bliž
ními, ale v profesionální anonymitě nemocnic či domovech pro staré 
lidi, je stejnou samozřejmostí jako vytesnení pouhé myšlenky na smrt 
do nejzasutějšího místa sklepa našeho podvědomí. Zdravá společnost 
sociálně silných tuší, že myšlenka na smrt je návykovou drogou. Vez
meš ji jednou i v malé dávce a zažiješ „psychedelickou" zkušenost, 
která tě navždy může vyřadit a zin-validnit. Existenciální tripy, výlety 
do zahraničních oblastí naší existence nejsou ani tak nebezpečné pro 
společnost v tom, že člověk porušuje společenské tabu, jako spíše ve 
svých důsledcích, kdy „psychedelická zkušenost smrti" mění mysl 
a způsob života tak, že pro společnost jsou tito lidé méně použitelní, 
stávají se imunními vůči hodnotám a ideologii establishmentu. Spo
lečnost potřebuje jedince, kteří touží po zisku, spotřebě, společen
ském postavení, zatímco „výletník" ví, že chce-li někam jít, musí si 
vzít na cestu jen to nejnutnější a vše ostatní musí nechat za sebou. 
Každý jedinec se co chvíli ocitá před pokušením společenské výzvy 
a objednávky „jdi a zabíjej". A ta se netýká jenom situace konvenč
ního válečného stavu, ale i situace, kdy člověk zabíjí „toho druhé
h o " v podobě stromů, zvířat, s cílem vyšší prosperity a rozhojnění 
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civilizace. Možná, že jedna z nejkatastrofálnějších a nejkrutějších 
bitev v současnosti neprobíhá na území válečných konfliktů, ale na 
území amazonského pralesa! 

Wendell Berry říká, že „naši vůdčí představitelé se domnívají, že 
rozdíl mezi válkou a mírem je dosud hlavním politickým rozdílem. 
Ve skutečnosti je ale dnes tenhle rozdíl minimální. Jak byste popsali 
rozdíl mezi dejme tomu bombardováním a dolováním s rozbuškou? 
Nebo mezi chemickou válkou a chemickou výrobou? Rozdíl je snad 
jenom v tom, že ve válce se s lidskými oběťmi počítá přímo, zatímco 
v průmyslu jsou ,přijímány' jako ,nutná daň'. Byla neštěstí Love Cana-
lu, Bhópálu, Černobylu nebo havárie lodi Exxon Valdez epizodami 
války, nebo míru? Ve skutečnosti to byly akty agrese v době míru, 
protože míra rizika byla známa a ignorována. Jsme účastníky neustálé 
války, nikoliv proti ,cizím nepřátelům', ale proti světu, proti naší svo
bodě, a ve skutečnosti proti naší existenci." A Schumecher prorocky 
dodává, že „rostoucí využívání neobnovitelných energetických zdroju 
je aktem vůči přírodě, což musí téměř nevyhnutelně vést k násilí mezi 
lidmi". Ukazuje se, že demokracie je militantní systém, který legitimu
je válečný stav člověka, lidu (tedy menšiny) vůči zvířatům, stromům, 
řekám, oceánům (tedy většině světa). Nezbývá než provést postdemo-
kratickou konverzi zbraní hromadného, neomezeného, ekonomického 
růstu a demilitarizaci technického pokroku. Avšak válečný stav se 
promítl i do aktivit, které směřují za hranice naší planety. V otřelé frázi 
„člověk dobývá vesmír" málokdo spatřuje fakt, že už nejsme jen lo
kálními, ale i vesmírnými agresory. A právě „psychedelická" zkuše
nost smrti může jedinci pomoci, aby si sám odstřihl pupeční šňůru, 
která ho poutá k agresivním společenským objednávkám a výzvám. 

„Psychedelická" zkušenost smrti je zkušeností výletu, v němž lid
ský duch stoupá jako na vysokou horu, z ní se pak vztahuje k hori
zontu světa, opisuje kruh objímající zemi, nebe a prožívá tajemné 
zasvěcení TAT TVAM ASI - To jsi ty. 

Ten druhý již nestojí proti nám jako protivník, ale jako „já sám". 
Na základě „psychedelické" zkušenosti smrti, můžeme provést těžký 
a radikální obrat ve svém postoji, jaký provedl sv. František ve stře
dověku. Jeho obrat byl v té době o to těžší, že považoval Slunce 
a Měsíc za svého bratra, a tím překračoval záporný křesťanský vztah 
ke světu, a navíc se v době, která považovala tělo v poměru k nesmr
telné duši za cosi druhotného, nepřátelského, dokázal kát za to, že 
provozoval askezi, a tím „urážel bratra tělo". 
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Kdo z nás dnes považuje Měsíc a tělo za svého bratra? Svět v nich 
spatřuje jen objekty k dobývání. A motorem pohánějícím nás k dobý
vání je libido moci. Mít moc nad svým tělem, nad sebou, druhými, 
ovládat vše k užitkovým cílům. Ale mít asketickou moc nad svým 
tělem nebo se nechat vláčet vášněmi není nijak protichůdné — obojí 
určuje libido moci, byť pokaždé straní v duchu doby jiné straně! 

Dehumanizací však neprochází jenom moment umírání, ale sa
motný fenomén smrti. Smrt se globálně jeví lidské společnosti jako 
něco základně nelidského. 

Saul Bellow v Herzogovi říká: „Kdysi se lidé rodili, žili a umírali. 
Jsme jen stvůry. I smrt si nás už musela zošklivit. Dovedu si předsta
vit, jak smrt předstupuje před Boha a říká: ,Co si mám počít? Smrt už 
není nic vznešeného. Vysvoboď mě, Bože, z této ubohosti.'" Zatím
co pro zakladatele západního pojmového myšlení byla sama filozofie 
i uměním, které naučí člověka žít, ale i umírat, moderní společnost 
právě odmítnutím umění umírat odsoudila sama sebe k živoření. 

Kult smrti dominující např. ve filmech ztělesňujících násilí a bru
talitu je smrtí dehumanizovanou fetižizací, nemá lidský rozměr, v němž 
se člověk setkává sám se sebou. I zde je smrt zredukována na prů
myslový výrobek popkultury. 

Mnozí lidé se oprávněně, instinktivně mohou zeptat: „Proč ale 
teď hovořit o smrti: jsme-li tu my, není tu smrt, a když tu je smrt, 
nejsme tu už my?" 

Theodore Rozsak vidí jako dědictví kontrakultury to, že lidem už 
prostě nestačí od života očekávat jenom chleba, práci a fyzické za
bezpečení ve jménu slepé úcty k autoritě státu, podniku, strany i ve
řejného zájmu, ale že lidé objevují cenu svého „neobjeveného já", 
osobitosti. Tuto osobitost pociťujeme v úpěnlivé bolesti, nejen v hroz
bě, kdy se změníme v prefabrikovaný kus společenského systému, 
ale tváří v tvář blížící se smrti. „Smrt je jedním z podstatných aspek
tů významu osobnosti člověka." 

Mnozí lidé si myslí, že nyní, kdy je systém totalitní moci a mafie 
rozrušen, dostane se ke slovu pluralita politického života a že to je 
demokracie. Avšak demokracie je vláda menšiny lidu nad ne-lidskou 
většinou světa. Rovnost a spravedlnost začíná teprve tam, kde se ke 
slovu nedostane jen život, ale kde důstojné místo ve společnosti bu
de mít právě smrt. Neboť doposud vládla povýšenecká kultura po
loživota. Jak snadno zapomínáme, že i dědictví mrtvých je vždy vět
ší než dědictví živých. Jak lehce pozapomínáme na dědictví filozofa 
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bytí a smrti, v němž bylo zdůrazněno, že jedině člověk, který svobod
ně volí a ztroskotává na své smrti, je člověkem dějinným. Ale ztrosko
távání na své smrti není jednorázovým aktem, stejně jako ani kultura 
nesestává z jednodivých, byť geniálních děl či uměleckých výkonů, 
ale spíše spočívá v neviditelném a dlouhodobějším strukturování lid
ské bytosti. Umění i smrt je spíše než výkonem procesorem. Když 
nám umírá milovaná bytost, smrt nepřichází až okamžikem posled
ního výdechu a nekončí svůj čas s rozpadem buněčných tkání. Smrt 
žije tak dlouho, jak často budeme ochotni znovu a znovu umírat 
s milovanou bytostí. Je zapotřebí vytvořit novou pohřební kulturu, 
v níž se naučíme umění pochovávat sebe i druh nejen po smrti, ale už 
zaživa. A kulturní in-validita nám k tomu může posloužit ve své úlo
ze být šíleně rozjetým pohřebním vozem... Buddhova meditace nad 
mrtvolou, Ježíšův getsemanský smutek k smrti, Lao-c'ova rada pa
novníkovi „pečuj, aby lid hleděl na smrt vážně" jsou pro naši upad
lou kulturu víc než mementem mori. Wendell Berry říká: „V dobách 
užitečnosti těla to tělo, které začalo být neužitečné, umíralo a smrt 
byla chápána jako druh uzdravení. Industriálni medicína pohlíží na 
smrt jako na nemoc, která vyžaduje stále nákladnější léčebné postu
py. Vše, co je zdarma, je beze zbytku zaměňováno náhražkou, jež 
je drahá." Tělesné zdraví jako výsledek užitečné práce je nebo bylo 
zdarma, zatímco industriálni medicína, která vybujela z neužitečnos-
ti těla, je bezohledně a nemilosrdně drahá. 

Demokratická kultura života ve svém technokraticky pojímaném 
lidském štěstí nadále kulturu smrti strká za milosrdnou bílou plentu. 
Umírání i smrt je stále cosi neslušného, společensky chaotického, co 
narušuje neobudovatelský rytmus naší civilizace. I postkomunistická 
společnost nerada ke svobodným volbám připouští Chárona! 

Vyvlastnit smrt z chaosu individuální pro-hry a zasadit ji do ně
jakého vítězného (kosmického) pořádku je snad snem každé kultury. 
Ačkoliv Ježíšova smrt byla prohrou, v křesťanské kultuře se stala 
kosmickým vítězstvím nad životem a smrtí. K podobnému kulturní
mu vyvlastnení dochází i v rockové kultuře. Pro-hra Janis Joplin, Jimi 
Morrisona (Doors), Sida Viciouse (Sex Pistols) či lana Curtise (Joy 
Division) je druhými brána jako zástupná oběť, která je uvedena 
na vítěznou cestu do zaslíbeného světa showbyznysu. Jeden příklad 
za všechny — duchovní spřízněnost popskupiny Cure s Joy Division. 
Každý koncert jako by byl eucharistií, v níž se odehrává pochybné 
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mystérium transsubstanciace či přepodstatnění zvěčněného životní
ho stylu na samotný Život. 

„Zdálo se mi, že jsem si sedl na svůj vlastní hrob," říká básník ve 
své vizi pro-hry, ale epigoni ve svém snění často zamění hrob a sed
nou si na pomník slívy. 

Byl 17. listopad reformací Kainova systému? 

Dějiny lidstva by se mohly shrnout do metafory kain-ábelovského dra
matu, kdy se na jedné straně formuluje problém moci, technického 
pokroku, kultury a odcizení se posvátnému a na druhé straně zaniká 
způsob života upřednostňující to, co vzniká samovolně, spontánně, 
neorganizovaně ve velice pohyblivé struktuře. Samo jméno Ábel zna
mená VÁNEK, POMÍJIVOST, NICOTU, MARNOST. Bratrovraž-
da byla znamením vzpoury proti NEJISTOTĚ, kterou musel člověk 
zakoušet od okamžiku, kdy byl vyhnán z rajského bezpečí. Byla zna
mením vzpoury proti nomádskému způsobu života, který vedl Ábel. 
Došlo ke střetu dvou odlišných životních koncepcí a orientací. Pro 
Kaina cesta neměla konce, člověk na ní byl osamocen a často bloudil. 
V jeho vzdoru byl protest proti neustálému „připoutávání se a od
poutávání se od půdy a přenášení se vždy kamsi do neznáma, napřed", 
což je podstatou chůze. (Ivan Dubský) Kain naopak volí trvalé za
kotvení a připoutání se k půdě, k místu a k zjevení, které uzavře hrad
bou definic. On je první revolucionář, protože se v nostalgické touze 
chce navrátit do bezpečí zlatého věku v ráji, a proto obětuje svého 
bratra. Zabere půdu, stane se zemědělcem, po vraždě založí i první 
město, aby posvátnou ábelovskou cestu přeťal „homogenizovaný" 
městský prostor. Lidský život bude přesně prostorově vymezený — 
moderně řečeno — mezi porodnicí a krematoriem. Od tohoto oka
mžiku se město stane labyrintem cest, a protože člověk bude na ces
tě („on the road"), bude na tom stejně jako Kerouacovi hrdinové, 
kteří v noci putují po dálnicích z města do města, aby nakonec zou
fale konstatovali: „Byl to rukopis noci, který jsme neuměli číst." Tito 
novodobí nomádi už nevědí, že silnice „nehovoří, nemá nic vnitřní
ho jen povrch, který se nikde organicky nediferencuje" (1. Dubský). 
Kainovi dědici pak kolem města postaví kvůli bezpečnosti valy 
a hradební zeď (BURG), a uvnitř se budou cítit jako BOURGEOIS 
— buržoa. V bezpečí města se zrodí moderní člověk — měšťák. 
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A nebude ho charakterizovat ani tolik vlastnění výrobních prostřed
ků, ani hrdost, že je nositelem technického pokroku, jak se domníval 
Marx, jako spíš tragická snaha ještě dokonaleji zabezpečit život před 
atavistickými, ábelovskými formami života. A odtud je jen krok ke 
společnosti, v níž nakonec vládne jen tajná bezpečnost. Samotný 
civilizační pokrok je úzce spjat s problémem moci, a čím větší je 
civilizační stupeň, tím větší je koncentrace moci a touha po bezpeč
nosti, v níž se člověk musí vzdát z velké části své svobody. Bezpeč
nostní systém v atomové elektrárně si v ničem nezadá se systémem 
v moderních věznicích, v nichž se střeží ti nejnebezpečnější zločinci. 
Měšťáckou snahou je nastolit systém, který by zajistil totální bezpeč
nost. I zbraně hromadného ničení mají principiálně jediného nepří
tele — a to nikoliv potenciálně silného, ale slabého Ábela. 

Nomád Abel měl pouze „starost" a péči o život. Putoval po ces
tách jako pastýř bytí. Zemědělec Kain starost přeměnil na bez-sta-
rostnost a péči na bezpečí. Každý z nás je obrazem Kaina a Ábela..., 
každý z nás zabijí cosi bytostně „neuchopitelného" v sobě. Do tohoto 
kontextu je třeba vsunout provokativní otázku: Byl 17. listopad re
volucí, kterou se kainovský systém pouze reformoval, nebo byl po
čátkem nové historie dějin, která započne postmoderními nomád-
skými nájezdy? 

V okamžiku politického zlomu, jakým 17. listopad zajisté byl, mno
zí zakusili zážitek z nomádství ve chvíli, kdy se vyšlo do ulic. A tohoto 
nomádského neklidu se obává každá vláda, protože neohrožuje re
žim, ale samotný systém. Co by si však počaly vlády, kdyby jednoho 
dne lidé vyšli nejen do ulic, ale na cestu a táhli by napříč městy a státy 
jako cikáni? Pravděpodobně by se celý kainovský systém zhroutil. 
Proto podle některých lidí nemůžou do řádné společnosti náležet 
„cikáni, kteří se neustále potulují Evropou", jak praví E. Husserl. 

Francis Fukuyama ve svém proslulém eseji Konec déjin vidí však 
současný rozpad komunismu prozaicky jako definitivní vítězství libe
ralismu a západní demokracie jako formy vlády. To by vysvětlovalo, 
proč prokainovští revolucionáři probuzené společnosti rychle podali 
prokainovská anestetika v podobě hesel „návratu do Evropy", nazna
čujíce, že není nad bezpečí „osvědčeného a zavedeného" v rámci ev
ropských hradeb (BURG). 

Výzvy k urychlenému hospodářskému růstu, prosperitě, efektiv
nímu využití přírodních zdrojů, maximalizaci spotřeby i široká pod
pora kultu zboží i turistického průmyslu, v níž tradice degeneruje na 
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primitívni karikaturu výprodejního folklóru... to jsou jen nepatrné 
prvky kainovského systému. 

Před 17. listopadem jsem se na různých bytových seminářích, kde 
přednášeli zahraniční teologové a filozofové, často setkával s názo
rem, že mnozí lidé na Západě vidí v disentu něco mnohem víc než 
politickou opozici. Zde v nedostatku nacházeli něco, čeho se u nich 
v přebytku nedostávalo. 

Proto byl návrat do liberální Evropy pro mnohé smutným rozča
rováním. Světlo z východu nevzešlo. Snad očekávali, jak kdesi napsal 
Václav Bělohradský, „příchod doby cikánské", tedy doby, kdy se lidé 
budou „jen tak toulat Evropou". Ale postkomunistické srdce Evropy 
tlouklo v prvních měsících po 17. listopadu právě cikány. 

1 to, že se „revoluce" uskutečnila opět ve velkém městě (1789 — 
Paříž, 1917 — Petrohrad), byť pod novými ideály občana, poliš a lid
ských práv, ukazuje, že v ábelovsko-kainovském sporu je 17. listopad 
spíš reformace, vlastně revoluční vítězství ve městech jsou zároveň 
vždy pošlapáním „práv" nomádského způsobu života. Ve městě se 
stabilizuje obyvatelstvo kapitálem, prací, požitky, kulturou. Lidský 
život je řízen z měst tak, že si člověk už neuvědomuje ani to, že 
je součástí ekosystému, natož to, že je součástí „posvátné nádoby 
světa". V kainovské filozofii je město či poliš peras, pevnou mírou, 
přesně vymezitelnou a definovatelnou, to, co je „za", to je aperion, 
neurčitelné, neuchopitelné, vymykající se manipulátorské moci. Zkla
mání se však dočkali i vysokoškolští studenti, neboť jak jsme si moh
li přečíst v jejich Prohlášení k 1. výročí 17. listopadu, revoluce jim 
byla ukradena. Pozoruhodné na tom je, jak si tato generace přivlast
nila dějinnou událost, jako by mohla být movitostí rozdělenou beze 
zbytku mezi právnické subjekty — občany. Přesto rozhodnutí neosla-
vovat 17. listopad má v sobě leccos z taoistícké moudrostí. Zvláště 
jiné prohlášení studentů FF UK říká: „Není co oslavovat, dokud 
násilí a bezpráví triumfují a dokud bude kdekoliv na světě jediný 
politický vězeň..." 

Umění jako rituál společenské agónie 

Kterýsi romanopisec napsal, že měšťák má jediného nepřítele — uměl
ce. Jestliže však měšťáctví jako existující stav lidstva není nic jiného 
než pokus o vyrovnání, než snaha o vyrovnaný střed mezi bezpečnými 
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extrémy a protikladnými dvojicemi lidského chování, např. světec 
a zpustlík, pak je umělec spíše jako hybrid těchto dvou extrémů, ale 
nikoliv zásadní protiklad. Umění je jakýmsi druhem náboženství bez 
víry a etiky, v němž je vše dovoleno. Umělec je pododrůdou Kaina, 
kterému se nepodařilo cele v sobě zabít Ábela a který dodatečně, 
atavistický prochází procesem agónie a zápasu ábelovské smrti. 

Umělecký proces je jen jinou formou zabíjení — ex post. Podsta
tou umění je starý magický rituál, kdy na sebe šaman bere podobu 
nepřítele nebo zvířete, kterého v tranzu magického tance nakonec 
rituálně zabije. V kainovské městské kultuře je každý nový umělecký 
rituál „zabíjení" přijímán společností nejdříve naoko s nevolí, aby mu 
nakonec sama dala ty nejvyšší společenské pocty. Tradičně se tento 
proces interpretuje modelem kontaminace, ve skutečnosti se jedná 
o archetyp starého společenského rituálu. Umění plní velice důleži
tou společenskou tunkci — vyvolává ve společnosti obraz nepřítele 
(protikladný způsob bvtí), který však de facto už neexistuje a který 
je nakonec s pomocí společnosti přemožen. To je smysl všech rebe
lií, které jsou nakonec také integrovány do systému. Umělecký tvůrčí 
neklid a hledání nových cest nepudí umělce „za" město, k radikálně 
jiné existenci, ale k existenci v rámci obvodu městské hradební zdi. 
Umělec nechce zbořit civilizační hradby, ale pouze je zjinačit, poma
lovat nebo na ně zavěsit obraz — fixovanou platónskou vzpomínku 
na „jiný" život. „Umělec je neškodné plémě gladiátorú, který baví 
měšťácké obecenstvo svou agónií," řekl Gustav Flaubert. Za své před
stavení je odměněn tím, že ho společnost propustí na „svobodu" 
a povýší do svého stavu. 

Nomádove prohry 

Je zde ale ještě „plémě" lidí, kteří si nehrají, kteří pro-hrávají, kteří 
neběží proti betonové zdi se sprejem v ruce, ale běží proti ní se svou 
hlavou takovým způsobem, že náš rozum nad tím zůstane jednou pro
vždy stát. Neboť tito lidé neběží jenom proti něčemu, ale především 
proti sobě — jako Gándhí ve své hladovce k smrti nebo Palach svou 
životní pochodní. Tito lidé jediní prorazili zeď, i když jsme jim vzá
pětí museli jít na pohřeb. Jsou to nomádove opouštějící navždy Kaina 
v sobě, jako sebevrah tento svět, odcházející do neznámé země a do 
neznámého času. 
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Měšťák a umělec dokáže jít proti sobě jen polovičatě. „Ideálem 
středověku byl mnich zříkající se bohatství světa... ideálem puritánů 
se stal skromně žijící milionář, boháč, který život obětuje tomu, aby 
hromadil bohatství, kterého nijak neužívá." (Max Weber) 

Postdomokratická společnost 

Když prezident Václav Havel hovořil 23. ledna 1990 před parlamen
tem, řekl, že „ideologie jakékoliv názorové skupiny, ať už většinové 
či menšinové, nepatří do názvu státu, který chce být skutečně demo
kratický". Proto také odmítl, aby se náš stát jmenoval Československá 
demokratická republika, a kdyby se tak jmenoval, on by vystupoval 
proti takovému názvu. Tak byla na počátku naší postkomunistické 
éry demokracie označena jako ideologie. Ale nikomu se vzápětí už 
nepříčila skutečnost, že v prostorách StB vznikl Úřad pro ochranu 
ústavy a demokracie... 

Byl to omyl nebo nedůslednost? Jestliže Václav Havel ve svém ra
ném, tj. kritickém, období vidí iluzi v tom upínat se k tradici parla
mentní demokracie jako politickému ideálu, protože nenabízí způsob, 
jak zásadně čelit „samopohybu" technické civilizace, industriálni a kon
zumní společnosti, vstupem na politický terén začal okamžitě tyto 
„iluze" parlamentní demokracie sdílet. Proto nám nezbývá než se vzít 
za opuštěnou vizi postdemokratické společnosti spojenou s perspek
tivou „existenciální revoluce", která ve svých důsledcích bude zname
ním mravní rekonstituce společnosti a nové zkušenosti bytí. Zůstává 
však otázkou, proč a jak by demokratická společnost mohla zásadně 
čelit „samopohybu" technické civilizace, industriálni a konzumní spo
lečnosti, když právě tímto pohybem stojí a padá. Tocqueville je pře
svědčen, že evropské dějiny charakterizují nezadržitelný pohyb ke stále 
vetší rovnosti životních podmínek, vyúsťující v moderní individualis
mus a demokratický stát. Mnohé z toho, co bylo dříve výlučně privile
giem, se pozvolna rozšiřuje i na ostatní společenské vrstvy. Tvrdí, že 
„všechny příčiny, jež zjednávají v lidském srdci převahu lásky k statkům 
tohoto světa, rozvíjejí obchod a průmysl. Rovnost je jedna z příčin. 
Podporuje obchod nikoliv přímo, že by vštěpovala lidem lásku k ob
chodování, nýbrž nepřímo, posiluje v duších lásku k blahobytu." 

Okřídlená definice demokratické vlády — „vláda lidu, lidem a pro 
lid" je „egocentrická a antropocentrická". Výzvy k nové ústavě (Ludvík 
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Vaculík) a jinému společenství a „jinému postoji k bytí" (Radim Pa-
louš) ve svém základě zpochybňují morální legitimitu demokracie. 

Při vší úctě k T. G. Masarykovi, který demokracii chápal jako 
„uskutečňování božího řádu na zemi" a humanitu jako nejvyšší ideu 
a náš poslední cíl národní a historický, blíže pravdě bvl F. V. Krejčí, 
který nepřímo na jeho adresu napsal: „Náboženství lidskosti není 
žádné náboženství: ztotožňování humanity s náboženstvím je typic
ky český omyl... podstatou náboženství není lidskost, nýbrž vztah 
k bohu. Bůh je přednější než člověk. Náboženský člověk má mysliti 
především na boha a ne na lidi." Masarykova výzva v závěru Světové 
revoluce: „Ježíš, ne Caesar", byla z výše uvedené rozporuplnosti de facto 
výzvou „Člověk, ne Caesar". Nové božstvo „Člověk" pak našlo v ple-
bejském českém prostředí rychle své vyznavače, především později, 
v sepětí s šířícím se marxismem a jeho pojetím člověka: „Kritika ná
boženstva končí poučením, že pro člověka je nejvyšší bytostí člověk, 
tedy kategorickým imperativem přivodit převrat poměrů, v nichž je 
člověk poníženým, ujařmeným..." Pro generaci našich otců, a poz
ději únorový převrat, byla duchovní půda připravena. Zbývalo jen 
božstvo „Člověka" materializovat do konkrétních historických pod
mínek, stáhnout ho z nebeských výšin na zem, postavit na nohy a dát 
mu dějinnou konkrétnost v podobě „proletariátu" a „dělnické třídy". 
O čtyřicet jedna let později listopadová reformace reviduje komu
nistickou podobu božstva „Člověk" — na občana. Dialektický vý
voj pojmu Clověk-proletář-občan je však pokračující duchovní krizí 
„humanitních ideálů". 

Avšak už z konce 19. století nám Friedrich Nietzsche předesílá, 
že člověk je něco, co se musí překonat. Demokracie žije z variabilního 
pojmu „Člověk" a z trvalé absence transcendentní dimenze a nevy
slovitelného tajemství. A ani křesťanství tuto krizi nemůže zažehnat, 
nejen proto, že „samotný moderní liberalismus byl historickým dů
sledkem slabosti nábožensky založených společností, které se nedoká
zaly shodnout na typu dobrého života a nebyly schopny zabezpečit 
ani minimální předpoklady pro mír a stabilitu" (Francis Fukuyama), 
ale především proto, že v křesťanství bylo tajemství vysloveno. 

Sir Karl Popper nedávno prohlásil, že obvykle slovo demokracie 
lidé chápou jako vládu lidu. Ta však nikdy neexistovala ani po čas 
Francouzské revoluce. Gilotina znamenala vládní terorismus. V Até
nách vznikla demokracie jako pokus nepřipustit k moci despoty, diktá
tory a tyrany. Nebyla to vláda lidu, ale pokus o kontrolu řízení státu 
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lidem. Problém demokracie je tudíž hledání cesty, která umožni vy
tvořit situaci, kdy by nikdo z nás nemohl ve svých rukou soustředit 
příliš mnoho moci. 

Má-li se postdemokratická společnost ustanovit, musí nejdřív pro
jít procesem demytologizace moderních mýtů a svrchovanosti „Lidu" 
a „Člověka". Mýtů, které vyznávala nejen fašistická, komunistická 
společnost, ale které vyznává i občanská konzumní společnost. „Člo
věk", to už nezní hrdě jako našim pradědečkům, člověk je rakovinou 
„posvátné nádoby světa" a přírody. 

Procesem „přehodnocení hodnot" musí projít i kult práce, profi
tu a společenského úspěchu, musí být zpochybněna podstata civili
zace jako neomezeného rozmnožování potřeb i dehumanizující prá
ce, v níž jde především o zisk, kdy se celá společenství zavlékají do 
rozsáhlých násilností. Musí být zpochybněn i výchovný systém, který 
drezuruje člověka k soutěživosti a úspěšnosti, jako by život byl roz-
lajnovanou dráhou pro krysí dostihy. Demokratickému systému, který 
je určen vítězstvím rozumu vědy a civilizace, může čelit jen alterna
tivní hodnota - „kvalita života". 

A není i „samopohyb" technické civilizace určen nekritickou ví
rou v „konečné řešení" a vítězství člověka nad nerozumnými, takřka 
ábelovskými silami v přírodě? 

Demokratická politika je motivována ideou o vedoucí úloze tech
niky, ekonomiky ve společnosti a nutnosti revolučního převrácení 
poměrů, tj. chaotické přírody do průmyslového systému. Proto kaž
dý velký zásah do přírody je politickým zásahem, v plném souladu 
s kainovskými intencemi. 

Falešné vědomí občanů 

Podle Marxe ideologie zobrazuje lidi a jejich vztahy jako camera 
obscura, vzhůru nohama. Ideologie je překroucení dějin lidí, kdy si 
vědomí namlouvá, že je něčím jiným než vědomím existující praxe, 
a stává se emancipovaným vědomím. Marx poukazuje i na jev, který 
je společný dějepiscům zejména od 18. století, kdy se vznikem názvu 
občanská společnost vládnou stále abstraktnější myšlenky, tj. myšlen
ky, které na sebe stále víc berou formu obecnosti. Každá nová třída, 
která nastupuje na místo třídy, jež vládla před ní, je totiž nucena již 
proto, aby dosáhla svého cíle, vydávat svůj zájem za společný zájem 
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všech členů společnosti, což znamená v oblasti myšlení: musí svým 
myšlenkám dát formu obecnosti, musí je vydávat za jedině rozumné, 
všeobecně platné myšlenky. Revolucionizující skupina už proto, 
že stojí proti nějaké třídě, vystupuje hned od začátku ne jako třída, 
nýbrž jako představitelka celé společnosti, předstupuje před společ
nost jako celá její masa (např. občanská) proti jediné vládnoucí (např. 
komunistické). Může takto vystupovat proto, že zpočátku její zájem 
skutečně souvisí se společným zájmem všech ostatních a umožňuje 
mnoha jednotlivcům, aby se povznesli do vládnoucí třídy. 

Potřeba ideologie stabilizovat stávající mocenské poměry a ospra
vedlňovat flegitimizovať) je se zároveň pojí s funkcí ulehčit a stabili
zovat lidské chování: uspokojit lidskou potřebu kontinuity („návrat 
do Evropy"), orientace (materiální jistoty garantované tržním hospo
dářstvím) a jistotu, že „všechno ve světě se dá kvalifikovat a promě
nit ve výnosný průmysl". 

Ideologie není jen souhrnem idejí, nemá jen poznávací funkci, 
nýbrž je i návodem k činnosti — má funkci praktickopolitickou. Da
niel Bell, autor knihy Konec ideologie, považuje ideologii za „světské 
náboženství", které v sobě zahrnuje zjednodušení idejí politických, 
ekonomických, etických a společenských. 

Jiným znakem je „ideologický fatalismus" (A. M. Schlesinger), víra, 
že dějiny jsou předurčeny a principy jsou nezměnitelné, proto nezbývá 
než jen konstatovat, že „pokrok, jenž jednou započal, musí pokra
čovat dále". 

Falešné vědomí „měšťáckého konzumerismu" si myslí, že ekono
mie nemá nic společného s ideologií, ale právě Francis Fukuvama 
upozorňuje, že ideologie není omezená pouze na politické nauky, ale 
že zahrnuje komplex mravních hodnot, náboženství i kultury. V cen
tru jeho kritiky je nejen levicový deterministický materialismus, ale 
i pravicový ve stylu Wall Street Journal, který přehlíží význam ideolo
gie a kultury a vidí člověka v podstatě jako racionálního jedince maxi
malizujícího zisk, který' sleduje jen materiální podněty a je postulova
ný jako základ ekonomického života. Ve skutečnosti je tomu podle 
Fukuyamy naopak. Politické, ekonomické priority dané společnosti 
jsou determinovány sférou vědomí. A ideologie je směrovka, která 
se snaží vyvést jedince z „chaosu" a uvést ho pod společenskou kon
trolu. Po těchto úvahách se přirozeně nabízí otázka, zda vůbec exis
tuje nějaká obrana proti ideologii? Snad jejím počátkem může být 
orientace na „nepredmetný", „chaotický" stav vědomí a společnosti. 
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Začteme-li se však pozorněji do Marxových úvah o ideologii, po
známe, jak byl Marx přímo fascinován predmetností bytí. Podle ně
ho filozofové svět jen různě vykládali, pouze „čistě" nazírali, jde však 
o to jej změnit. Pro praktického materialistu, tj. pro komunistu, jde 
ve skutečnosti o to revolucionovat existující svět, prakticky se chopit 
věcí, které tu byly už předtím, a změnit je. Má-li člověk svoji pravdi
vost, tj. skutečnost, moc a pozemskost (Diesseitigkeit) svého myšle
ní „prokázat" předmětnou praxí, ukazuje se, že materialistická liberální 
západní Evropa je spíš „pravdivější", „predmetnejší" než komunis
tická východní Evropa. Není potom ale návrat do Evropy částečně 
a v něčem hluboce podstatném návratem k Marxovi — totiž k před
mětně ovládanému světu? Kdy je „svět" redukován na předmětné 
poznání a bytí? 

Zdá se, že východní Evropě jeden typ deficitního předmětného 
způsobu bytí nestačil, potřebuje okusit i bytostně technický způsob 
bytí, přičemž technikou rozumíme „každou disciplínu, jež usiluje 
o to, aby zajistila člověku ovládání některého určeného předmětu" 
(G. Marcel). 

A tak zatímco se východní Evropa stěhuje do západní, čímž se 
rodí hospodářsky a politicky jedno silné Evropské společenství, takřka 
ze zanikajících dálek východu zaznívají slova: „Co chce být silné a pev
né, je proti tao, a proto brzy zaniká." 

Václav Bělehradský tvrdí, že reálná demokracie může fungovat jen 
tehdy, zůstanou-li určité sféry individuálního jednání výslovně mimo 
kolektivní kompetenci, a jakmile se vláda pokusí proniknout do sou
kromí našeho života, vyvolá zásadní opozici. A taková rozhodnutí na
zývá totalitními, protože se jimi ustavuje kompetence nad totalitou 
naší existence a my přestáváme být jednotlivci, jelikož nejsme schop
ni uhájit svou osobní identitu před tlakem politické moci. Postkomu
nistická vláda, připravující občanstvo nejen na „utahování opasku", 
jaksi předpokládá, že celá společnost si ho sama dotáhne, dostane-li 
se co nejdřív do Evropy. Pro zvýšení hospodářské, technické, ale 
i politické úrovně si občan nechá rád zasáhnout do svého soukromí. 
Samosebou se předpokládá, že se občané nechají zaměstnat jako 
námezdní síly ve dvou až třech pracovních poměrech, rádi si nechají 
závratně zvýšit nájemné i jízdné (na světovou úroveň) a s radostí se 
vystěhují z centra města na periferii, až se bude přeměňovat dle zá
padního vzoru na luxusní „city". Zbývá jen otázka, na jakém základě 
si vláda a většina občanstva myslí, že ekonomický liberální totalismus 
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je ospravedlnitelnější než komunistický? Proč si demokratická vláda 
myslí, že má právo vnucovat svoji liberální ideologii a určitý model 
chování nejen všem lidem, ale i celé přírodě? Proč nám liberální pro
roci slibují, že nás vyvedou z chudoby do země zaslíbené, když musí 
stejně vědět, že bohatství a technika sama sebou ještě nepřináší vyš
ší kvalitu života, ale mnohdy spíše jeho ochuzení a odcizení? 

Přes čtyřicet let jsme epigónsky napodobovali východní vzor, 
dnes začínáme epigónsky napodobovat západní. 

Ex oriente lux 

Lao-c' rozlišuje čtyři způsoby vlády, z nichž prvé tři bychom našli 
i mezi ústavami Aristotelovy politiky, ale nikoliv poslední, čtvrtý typ. 
Podle něho nejnižším způsobem vlády je ten, od něhož se lid s pohr
dáním odvrací, pojmenujme ho přibližně ochlokracií — vládou lůzy. 
Pak následuje ten, na nějž lid hledí se strachem — diktatura, tyranida. 
Třetí je způsob moci či vlády, kterou lid ctí a miluje — vláda těch nej
lepších, aristokracie. Ale za skutečně nejlepší vládu lze považovat tu, 
o níž lid sotva ví, že ji má. 

Co to však může být za způsob vlády, nepředstavíme-li si za tím 
hned negativně nějaký typ stínové kabinetní vlády? Pro čtvrtý způ
sob není totiž rozhodující ani množství, totiž zda vládne jeden či 
více lidí, ani koho třídně preferuje, ani jakých kvalit jsou vládci, ale 
především způsob, jakým zasahuje celek a jedinec. Zásadou této vlá
dy je to, že „jedná, aniž zasahuje". Tato zásada však nemá nic spo
lečného s liberalistickou maximou laisser faire, laisser passer, která 
se staví proti státní intervenci. Je vůbec možné jednat, aniž bychom 
„nezasahovali"? Vždyť jak říká Ladislav Klíma, „svět spočívá v pů
sobení, ale každé působení je znásilňování, ale každé znásilňování 
je ničení". 

Jak lze potom konkrétně v dnešní situaci porozumět taoistické 
výzvě „jednej bez zasahování, uskutečňuj bez vměšování... a nic 
nezůstane nevykonáno"? 

Předně, pro takovou vládu je svět „posvátnou nádobou, s kterou 
nelze zacházet", nelze se jí zmocnit ani vojensky, ani ekonomicky, 
ani nějakou technologií nového myšlení. 

Možná právě dnešní kardinální politická otázka východní Pvropy 
nespočívá v tom, jak užitečně vstoupíme do Evropy, ale jestli budeme 
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umět neužitkově vstoupit do posvátné nádoby Světa nebo jestii s ní 
i nadále budeme víceméně užitkově zacházet. 

Vždyť i koncepce Evropského domu, obecně akceptovaná, zavá
dí právě představou, že obyvatelé tohoto domu se v něm budou cho
vat takřka podomácku... Není však sama Evropa hostem „posvátné 
nádoby" Světa? Neměli by se proto všichni její obyvatelé chovat jako 
host na návštěvě, to je zdrženlivě? Není evropská politika ale naopak 
diktována růstem rozpínavosti civilizační, politické atd.? Cožpak není 
„při správě lidu a službě zemi nic tak důležité jako zdrženlivost"? 
Neučí nás „umění včas se ovládnout"? 

Vláda nemá proto dělat humanistickou politiku, která prospívá 
především lidem, ale radikální politiku, kde nejvyšší dobro je jako 
voda — musí prospívat všemu tvorstvu a celku světa. 

Vláda, která jedná, aniž zasahuje, ví, že „není větší", než když se 
lid vychovává k tomu, aby „bažil po zisku", a proto nestimuluje lidi 
především z hlediska ekonomiky zisku. 

Tato vláda ví, že lid se i těžko spravuje, když nadřízení příliš 
zasahují, a proto nečiní lidem životní prostor příliš těsný. Tato vlá
da ani neuctívá, ani nevynáší vznešené a moudré, neboť tím se 
dává podnět ke sporům. 

Neoslavuje své vítězství, ať se stalo v únoru či v listopadu, neboť 
ve vítězství nevidí nic oslavného. Vždyť radovat se z vítězství zna
mená mít potěšení z proher druhých a zapomenout, že dojít k vítěz
ství se nemohlo jinak. Tato vláda se stará fyzicky a mravně o zdevas
tovanou zemi, odstraňuje přebytečné, za svou bere sirobu, osamělost 
a nepatrnost. Řídí se principem zdrženlivosti i při tvorbě zákonů, vě
doma si toho, že čím více bude vládních zákonů a nařízení, zákazů 
a směrnic, tím více bude těch, kdo je budou porušovat. Pro kultu
ru „invalidních sourozenců", kteří jsou „neřádnými občany" je nej
přijatelnější tato vláda, neboť respektuje suverenitu subjektu před 
objektivitou nezdrženlivé politiky, emancipované od skutečných po
třeb, tužeb a změn „posvátné nádoby" Světa. 

Nezdrženlivá politika vede i k nebezpečí, na které poukázal americ
ký sociolog a prognostik Alvin Toffler, totiž že se „vlády o změnách 
často dozvědí až poslední, nejčastěji však vůbec nevědí, že se děje 
něco vážného". 

G. Mably napsal: „Lidé jsou stvořeni tak, že lépe mohou obstát 
proti neštěstí než proti blahobytu." Existuje reálné nebezpečí, že 
naše deficitní společnost po čtyřicetiletém spotřebním polopůstu, 
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doprovázeném halasnými vizemi o blízkém příchodu konzumního 
ráje, si v nových podmínkách svou frustraci vynahradí. O to je však 
důležitější poukazovat na pohromu, kterou s sebou homo consu-
mentus přinese, a na alternativnější styly života, kde neplatí statut 
nejvyšších ctností člověka, jako je moc a úspěch. Je třeba poukazovat 
na to, že pokrytectví, prodejnost a ztráta sebe sama ve jménu tohoto 
statutu činí z lidí předmět rafinované manipulace systému, státu 
a masmédií: člověk si nekupuje automobil, ale prestiž a styl života, 
nekupuje si boty ani kosmetické přípravky, ale „krásné nohy" a „pří
slib krásy". Cílem inovace je spíš vytvářet nové a nové potřeby než je 
uspokojovat. Když historik Daniel G. Boorstin prováděl léta výzkum 
americké masové kultury, dospěl k názoru, že nebyla výtvorem mas, 
ale odvozeným elementem velkého byznysu. 

Už v 70. letech americký sociolog Charles Reich postavil svou 
koncepci nenásilné revoluce změny vědomí — boj ne o moc, ale o hla
vy lidí — proti společnosti, která vykořisťuje člověka, ale i přírodu, 
která kulturu přeměňuje v předmět byznysu. Cílem kontrakultury byla 
podle Ch. Reicha eliminace strachu o své hmotné postavení, obnova 
priorit přirozených prvku lidské existence, které byly náporem civili
zace zničeny, tj. například přírodní prostředí a duchovní život, boj 
proti psychologickému ožebračování lidí, kteří jsou od školních lavic 
ochuzováni o možnost projevit svou fantazii, své tvůrčí schopnosti 
a jsou proměňováni ve výrobní jednotky masové technologické spo
lečnosti. 

E. Cassier napsal, že nebezpečí kultury spočívá v tom, že od oka
mžiku, kdy človčk překročil hranice organického světa a začal žít ve 
světě symbolickém, jehož částmi jsou jazyk, mýtus, umění, nábožen
ství, se zapletl do takové míry jazykových forem, uměleckých obra
zů, mytických symbolů nebo náboženských představ, že už nedokáže 
jasně vidět a poznávat skutečnost. Žije více uprostřed svých iluzí 
a deziluzí než ve skutečnosti. 

Jestliže se tedy už dnes vytváří nová ideologie v rámci občanské 
společnosti, kde stěžejní kategorií bude pojem občana vymezený dekla
rací lidských práv, je třeba začít zpochybňovat toto sebejisté jsoucno 
nadřazené veškerému světu. Je třeba poukazovat nejen na „tajemství 
života", ale i na pascalovskou dimenzi o nepoměru člověka, v níž je 
člověk střed mezi ničím a vším, chaos i zázrak. 

Víme, že řeč ideologií se tváří, jako by pravdu a skutečnost měla 
bezpečně ve své moci. 
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V invalidní řeči je vše vyslovitelné zpropastněné nevyslovitelností. 
Je-li důležitým momentem kultury sociálně silných ideologický mo

ment, který má funkci zmenšovat složitost života, stabilizovat lidské 
chování a poskytnout jistotu orientace ve světě, a tomu již dnes 
slouží např. bez ohledu na geopolitické rozdíly tzv. popkultura, pak 
snahou invalidní kultury je především provést sebedestrukci ideolo
gického momentu na sobě samém a mít potom ještě dost touhy učit 
se vidět svět a věci jinak. 

Mít odvahu vůči SLOŽITOSTI života, nebát se NESTABILITY 
A DEZORIENTACE. 

Proč? 
Protože existuje cosi — mlžné a beztvaré. 

Povstalo před nebem a zemí. 
Je tak tiché! Tak pusté! 
Jeho jméno neznám. 
Donucen dát mu jméno, 
nazývám je „svrchované" 

Lao-c' 
(1990) 
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D e c í v i l i z a c e 
Čím je systém komplikovanější a deterministicky chaotičtější, 
tím se zároveň stává křehčí - jediný specializovaný terorista 
může ohrožovat celý kontinent... Planetární superteroristé 
pochopili, že zbraň i prostředí musí mít chaokratickou struktu
ru „toku" — dopravního i plynového skupenství. Lokální ban-
ditismus byl vytlačen planetárním superterorismem. 

(Chaokraáé) 

Obrácená šipka civilizačního času 

Příroda, v níž člověk žije a na které je plně závislý, se vyznačuje jed
nou podstatnou charakteristikou: její procesy jsou z hlediska směru 
času v našem lidském světě nevratné. Nedovolí nám obrátit šipku ča
su a například cestovat v čase dozadu, stejně jako zakazuje spontán
ní přestup tepla z chladnějšího tělesa na teplejší. V jejím světě platí 
obecně ireverzibilita — nevratnost. Minulost je nenávratně za námi, 
protože „příroda" jí postavila do cesty pevné bariéry. 

Podíváme-li se na všudypřítomný lidský produkt, který' se nazývá 
civilizace, a budeme-li ho zkoumat jako dynamický systém, jehož 
vlastnosti se časem mění, pak zjistíme, že na rozdíl od přírody je to 
systém značně chaotický: například čas v podobě minulosti může být 
něco, co nás může předcházet. A minulost, která k nám přichází z bu
doucnosti, může nabývat nejrůznějších forem. Například její politické 
podoby mohou být neokolonialismus, fundamentalismus nebo mo
derní patriarchát. Minulost v tomto smyslu není nějakou volnou in
spirací, ale inkluzí, propadem skrze časovou díru na civilizační šro-
tiště. Projevy tohoto propadu mohou být rozličné, ale pro všechny 
je charakteristické, že šipka času, jež se chová jako naváděná řízená 
střela, letí opačným směrem. Každá civilizace je sama v sobě lehce 
ohrozitelná, protože nemá žádné pevné bariéry proti vlamování se 
minulosti do současnosti a proti cestování v čase do minulosti. 
Civilizační chaos se vyznačuje zvrácenou civilizační šipkou času, 
která letí dozadu, i když míří dopředu. 
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Decivilizace - násilí jako legitimní řešeni konfliktů 

Mnozí badatelé při zkoumání různých civilizací upozorňují, že kro
mě civilizačních procesů existují i decivilizační. V politickém diskurzu 
jsou znaky moderní decivilizace obecně známé: je to například hroz
ba masového vyhlazení lidstva zbraněmi hromadného ničení, útoky 
teroristů, ale i stále se rozšiřující byrokratizace násilí nebo mediální 
agresivita. Tyto projevy mají jedno společné: násilí se považuje za 
legitimní řešení sporů, konfliktů a problémů. 

Decivilizace je zamínované pole času, jehož potencionální výbušná 
ohniska jsou rozsetá všude kolem nás: v politických ghettech uprch
lických táborů, v sociální bídě a chudobě, v ekologických nebezpe
čích, ve fundamentalistických ideách, ale i v nových technologiích, 
jejichž důsledky lidstvo vlastně ještě nezná, neboť jsou sice skryty v na
ší minulosti, ale mohou se zjevit až v budoucnosti. Tyto procesy jsou 
produktem selhávajícího civilizovaného svědomí navzdory všem va
rováním, která nám zanechali například N. Berďajev nebo A. Huxley, 
když nás upozorňovali, že žánr science-fiction včetně sociálních uto
pií je mnohem reálnější, než jsme si mysleli. Jednou z podmínek, jak 
chránit civilizovaný život, je tedy úsilí o společnost, která bude méně 
utopistická, „leč svobodnější". 

Civilizační kolaps soucitu s druhými 

Příkladem nedávného zhroucení civilizačního svědomí nebyl jen apo
kalyptický teroristický útok z 11. září 2001, ale i okamžité válečné 
výhrůžky americké administrativy vůči Afghánistánu na základě po
chybného principu kolektivní viny, které však měly okamžitý efekt 
v podobě masového exilového exodu civilního obyvatelstva. 

Zatímco celý západní politický svět, který se hrdě přiřazuje do 
okruhu hodnot „euroadantické civilizace", uznale přikyvoval váleč
né rétorice, právě z obav před stejnou propagandou prchali zcela 
nevinní civilisté, kteří se v každé válce stávají rukojmími všech váleč
ných stran či přesněji decivilizačních procesů a obětí děsivé barbar
ské tautologie: „Válka je válka." Historik N. Elias říká, že zatímco 
směr civilizačního procesu spočívá ve vybalancovávání vnějších a vnitř
ních regulátorů chování ve prospěch sebekontroly, decivilizace zna
mená zmenšení sebeidentifikace a soucitu s druhými. 
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Obraz propadajících se věží newyorských mrakodrapů do černé 
díry civilizačního času, před nimiž prchají lidé, podobně jako obraz 
opuštěných domovů a pohled na ženy prchající s podvyživenými 
dětmi přes afghánské hranice jsou obrazy decivilizačního procesu, 
který působí synchronně z obou stran konfliktu a míří jedním smě
rem — do minulosti, kde dnes začíná náš budoucí zánik globální 
civilizovanosti. 

Vnitrní pacifikace společnosti - index trhu Nasdaq 

Proces civilizačního regresu neztělesňovali svými výhrůžkami pouze 
islámští fundamentalisté, ale i americký prezident G. W. Bush výroky 
o „stíhání národů" nebo o „křižáckém tažení" a s ním i italský pre
miér Berlusconi výrokem „o nadřazenosti západní civilizace". Proces 
civilizačního regresu není vlastní pouze fundamentalistickému Táli-
bánu, který vyhlásil mimo jiné válku ženám, jež kamenuje na veřej
nosti kvůli oblečení a jimž uzavřel brány univerzit a zakázal jim chodit 
do práce, aby je mohl lépe kontrolovat, ale je přítomný i v anticivili-
zační hrozbě amerického prezidenta, který pouhou výhrůžkou války 
„národům" ze stejných žen učinil navíc ještě válečné běženkyně. Tyto 
ireverzibilní civilizační projevy jsou ve stále se zrychlujícím globali-
zujícím světě decivilizačními šípy času, které sice míří někam do hlu
boké minulosti, ale ve skutečnosti jsou schopné nás v krátké době 
zasáhnout z nedaleké budoucnosti. 

Skutečnost, že americká administrativa posléze přibrzdila svou 
decivilizační rétoriku a postoje, nebyla dána zvýšeným civilizovaným 
svědomím, ale spíše obavami z celé řady politických a ekonomických 
rizik včetně doporučení finančních analytiků, kteří poukazovali na to, 
aby se válečné operace poměřovaly nejen podle hroutících se budov 
mrakodrapů, ale také podle stále se propadající křivky indexu new
yorské burzy Daw Jones nebo indexu trhu Nasdaq. V civilizačních 
teoriích se tento proces nazývá „vnitřní pacifikace společnosti". 

Civilizační psychoanalýza pomníku americké demokracie 

Civilizační regres tedy neprobíhá jen na jedné straně civilizace, napří
klad na straně vládnoucího hnutí Tálibánu, který zničil prastaré sochy 
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Buddhy, ale i na straně židovského fundamentalistického hnutí Chai ve 
kajin, které programově usiluje zbořit muslimskou svatyni al-Aksá v Je
ruzalémě. Po celá staletí probíhá podobný proces i ve Spojených státech, 
jejichž vláda dodnes upírá mnohým původním obyvatelům Ameriky 
navrácení vyvlastnených území a posvátných míst, jako jsou například 
Černé hory v Jižní Dakotě, které zestátnila a z nichž ostudně učinila 
cynický národní památník americké demokracie s vytesanými hlavami 
čtyř prezidentů G. Washingtona, T. Jeffersona, A. Lincolna a T. Roose
velta — tedy právě těch politiků, kteří nedodržovali smlouvy, doporu
čovali indiánskou otázku řešit jejich vyhlazením a nakonec jim vyvlast
nili 50 milionů akrů země. 

Civilizační psychoanalýza tohoto národního památníku je z hle
diska decivilizačních procesů poučná, neboť zatímco se komunisté 
například snažili o systematické ideologické „přepisování" historie 
v rámci jedné „skripturální" civilizace, tedy kultury písma, státní po
mník Mount Rushmore National Memorial jde v civilizačním regresu 
o jednu vrstvu hlouběji. Neboť aby americká vláda dokázala „přepsat" 
kulturu původních obyvatel Ameriky, musela se vrátit ještě o jednu 
civilizaci nazpět a vstoupit do říše „skulpturální" kulturv, aby v ní 
ideologicky nikoliv „přepsala", ale doslova „přetesala" indiánskou sym
boliku posvátných skal dobyvatelskými tvářemi „bílého muže". Na 
základě tohoto kolonizátorského „přepisu" se ze znesvěcených hor, 
z nichž trčí nad indiánskou krajinou hlavy prezidentů, stala Valhala 
americké demokracie a doklad jejího zhrouceného civilizačního svě
domí, které je dodnes němé vůči hlasům indiánských kmenů neustá
le vznášejících své požadavky a upozorňujících, že pro ně je tato země 
stejně posvátným místem jako pro mnohé věřící Jeruzalém nebo 
Vatikán. Tento národní památník se svou žulovou šedí není nějaké 
mytické sídlo zesnulých národních bůžků demokracie, ale je státnic
kým krematoriem, kde se na třech pohřebních nádvořích každoden
ně spaluje špatné svědomí americké civilizace. 

Ideologický Hungtintonův omyl 

Decivilizační proces probíhá i dnes v Severní Arizoně, kde na zákla
dě rozhodnutí Kongresu (PL 93-531) z roku 1974, který schválil tzv. 
„přesídlovací akt", došlo k nucenému vystěhování více než 14 tisíc 
členů kmene Dine (Navahů) z území jejich předků, protože se na 
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jejich území nachází jedno z největších nalezišť uhlí v této části 
Ameriky. Když se výkonný ředitel přesídlovací komise Leon Berger 
rozhodl rezignovat na svou funkci, prohlásil: „Násilné přesídlení více 
než 10 000 Navahů je tragédie genocidy a nespravedlnosti, která po
skvrní svědomí této krajiny na mnoho generací." 

Diváci euroatlantického mediálního okruhu však nikdy neviděli 
v hlavních zprávách obraz vysídlených rodin Navahů z území Velké 
hory, stojících za plotem z ostnatého drátu, který symbolizuje deci-
vilizační hranici, za níž se jejich posvátná zem předků proměnila 
v předmět komerční komodity. Stejně tak na rádiových vlnách Hlasu 
Ameriky, BBC, Svobodné Evropy nebo Českého rozhlasu nikdy ne
slyšeli informaci, že na nádak Komise pro lidská práva Spojených 
států a amerických indiánů žijících v Jižní Dakotě bude muset FBI 
vysvětlit neobjasněné vraždy 57 žen a mužů, většinou příslušníků po
litického radikálního Hnutí amerických indiánů, kteří byli zavražděni 
v letech 1973 až 1976 v oblasti Pine Ridge, poté co někteří bojovní 
členové hnutí obsadili Wounded Knee a požadovali, aby americký Se
nát přezkoumal 371 indiánských smluv, které federální vláda porušila. 

Světu nehrozí ani Fukuyamův ideologický „konec historie" a s ním 
konečné vítězství liberalismu, ani Hungtintonův „konflikt civilizací", 
který spíš zakrývá skutečné politické a civilizační problémy, ale ohro
žuje ho zvenčí i zevnitř, a to v každém kulturním okruhu, naopak 
proces decivilizace, který nepůsobí jen zpětně proti civilizaci, ale jde 
dokonce ruku v ruce s ní. A právě v tomto časoprostorovém civili
začním chaosu je obsaženo největší riziko a křehkost každé civilizace. 

Žena - lakmusový papírek civilizačního regresu 

Jestliže mnozí badatelé poukazují na důležitý vztah mezi civilizační
mi procesy a ženou, neboť právě její existence vedla výbojné a agre
sivní kultury často k „umírněným formám chování", pak je i dnes 
situace žen — jejich osud a síla jejich hlasu — lakmusovým papírkem 
ve zkoumání současného civilizačního globálního regresu. 

To, že v okamžiku nastolení vlády Tálibánu zmizely ze společen
ského života ženy, podobně jako po teroristickém útoku a v násled
ných přípravách na válku „hlas žen" zmizel z mediální důležitosti 
západního světa a z jeho politické scény, vypovídá cosi podstatného 
o obou tak odlišných kulturách, neboť existence „ženského hlasu" 
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byla jen různým způsobem zahalena do antícivilizačního závoje, „ni-
kábu". Hlasy žen vyzývající k „umírněným formám chování" byly zce
la přehlušeny masmediálním „machodramatem" a jejich hlas bylo mož
né nalézt pouze na alternativním médiu, jako je internet, v podobě 
společných petic „proti eskalaci násilí" nebo jednotlivých zoufajících 
hlasů. Americká básnířka Anne Waldman se ptala: „Kde jsou ony 
kritické ženy teď, když je potřebujeme, aby poukázaly na patriarchál
ní používání jazyka?" Nebylo tudíž ani nijak náhodné, že se spole
čenský obraz ženy objevil v západních médiích příznačně až v ná
sledné mediální sekvenci hrozící humanitární katastrofy s obrazem 
afghánské matky držící v náručí podvyživené dítě. Decivilizační pro
ces je nejvnitrnějším konfliktem, který probíhá v každé civilizaci 
a v globalizujícím se světě se navíc stává jednosměrnou uličkou, do 
níž se může svět dostat jako jeden celek. 

Prezident V. Havel, jenž se po roce 1989 naučil používat jazvk 
ideologické dialektiky, prohlásil, snad inspirován prchajícími afghán
skými běženci opouštějícími své domy, majetky a zápasícími o holý 
život, že válka proti terorismu má v sobě „civilizační poselství", proto
že ochraňuje životy, svobody a majetek. Politici, povýtce právě „muži", 
oslněni nastávajícími výbuchy válečného konfliktu ve svém zhrou
ceném civilizačním svědomí, nenašli ani trochu „ženské" civilizova-
nosti, aby si uvědomili, že válka je především „sociální nemoc". 

Feministická spisovatelka Barbara Burris říká, že „válka je mužská 
instituce — ostatně jako všechny instituce ve společnosti. Je jednodu
chým prodloužením koloniální politiky podmaňující si nejen ženskou 
kulturu, ale činí,slabšími' i jiné mužské nebo národní kultury." 

Decivilizace tedy není procesem, kterého se účastní lidstvo jako 
celek rovným dílem, ale podílí se na něm především jeho jedna viril-
ní „polovina", která má monopolizující prostředky násilí. „Muži" či 
přesněji jistá agresivní forma mužství je v každé civilizaci vysoce de-
civilizačním rizikovým faktorem, protože nositelé této formy jsou 
schopni svou skrytou i otevřenou agresivitu institucionalizovat, ideo
logizovat, přičemž ženský „civilizující" hlas o umírněnosti je bude 
neustále iritovat a ohrožovat. Proto je feminismus pro každou patriar
chální nebo mužsky hegemonistickou společnost neakceptovatelný, 
když demaskuje její anticivilizační motivy a tendence. 

64 



Deävili^ace 

Zlověstné znovuzrození rádu vojenského mužství 
Hrozba civilizačního regresu se vyznačuje vnitřní kolonizací každo
denního života, kdy se pod rouškou bezpečnosti a boje proti teroris
mu posilují především byrokratické a represivní struktury a preferu
je specifický typ mužské racionality. Zatímco civilizovanější diskuse 
na téma letecké civilní dopravy se odvíjely v rovině technických 
a bezpečnostních opatření, která by zamezila únosům civilních leta
del, česká vláda pod terorizujícím tlakem médií podlehla diskurzu 
decivilizačni racionality a zabředla do debaty, kdo má právo vydat 
rozkaz sestřelit civilní letadlo. Ukazuje se, že existují podstatné civi
lizační rozdílnosti byť v rámci jedné civilizace, co se týče například 
násilnických politických fantazií, neboť v některých zemích, které 
trpí historicky menší politickou sebedůvěrou, se násilí prostě vysky
tuje mnohem okázaleji. 

Není proto nic zlověstnějšího než pohled na českou armádu, která 
se ještě donedávna veřejnosti sama připomínala spíše pravidelnými 
střemhlavými pilotovanými lety k zemi a která pod vlivem událostí 
skutečných teroristických letů náhle zčistajasna povstala z mediálního 
popela své neschopnosti a prezentuje se stejné veřejnosti jako bez
pečná ochrankyne civilizace a jejích hodnot. Nic není zlověstnějšího 
než česká švejkovská „hra na vojáčky" s vojenskou technikou pojízd
ných sběrných surovin. Není nic zlověstnějšího, než když neschopní 
muži vycítí, že konečně nadešla jejich příležitost, neboť válka je přece 
„chlapská záležitost". Není nic zlověstnějšího než decivilizačni resen-
timent „mužského" vidění světa odhodlaného odkrojovat občanské 
svobody a zavést režim pevné „bezpečnostní" ruky. Není nic zlo
věstnějšího, než když bývalý disident a obhájce lidských práv a dnes 
ústavní vrchní velitel ozbrojených sil prezident V. Havel začne hovo
řit orwellovským jazykem: „Bude třeba leccos změnit. Ale nenazýval 
bych to omezením občanských nebo lidských práv. Spíš bych to na
zýval jejich ochranou." Nic není zlověstnějšího než demonštratívni 
a mediální znovuzrození vojenského řádu mužstva, jemuž ve skuteč
nosti neodpovídá žádná připravenost čelit „civilizovaným", tedy umír
něným výzvám 21. století. 
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Anticivilizačni manichejská volba - fundamentalistický 
Tálibán, nebo demokratický Bushistán? 

Projev prezidenta Bushe, který pronesl před Kongresem (21. 9. 2001), 
a především jeho věta, že „všechny národy ze všech zemí musejí ny
ní učinit rozhodnutí: Buď jste s námi, nebo s teroristy", v sobě obsa
huje skutečně nejen starozákonní patriarchální logiku, ale i bipolární 
marxistickou dialektiku společenských napětí: „Kdo není s námi, je 
proti nám." Identické ideologické logice podléhá i hnutí Tálibán 
a bin Ládin, který' prohlásil: „Tyto události rozdělily svět do dvou 
táborů, tábora věrných a tábora nevěřících." Nezešíleli tito politici, 
když nabízejí světu decivilizační manichejskou volbu: buď fundamen
talistický Tálibán, nebo demokratický Bushistán? Řečeno slovy obou 
manichejských táborů: buď „velký Satan", nebo „Ďábel"? A co to 
znamená, když V. Havel, který' se rád hlásí ke kriticky smýšlejícím in
telektuálům, mluví stejným manichejským slovníkem „o silách Dob
ra a silách Zla"? Není tento postoj podobně civilizačně regresivní 
a pochybený jako dualistický pohled na ženu v ostrém vidění ženy 
buď jako „světice", nebo naopak jako „děvky"? 

V Bushově válečné vizi je však obsaženo hrozivější než jen patriar
chální poselství, protože jsou v ní vyznačeny decivilizační obrysy nové 
politické architektury pro nadcházející století, jejíž realizátori nežijí jen 
ve Washingtonu nebo Kábulu, ale i v Moskvě stejně jako v Praze. Tito 
architekti mají jedno společné: ukazují se jako neschopní porozumět 
výzvám 21. století, neboť globalizující se svět potřebuje nikoliv civili
začně regresivní „mužskou" válečnickou rétoriku a politiku s jejím 
starým manichejsko-bipolárním pohledem na svět, ale spíše civilizační 
„ženskou" politiku umírněných forem jednání, která se netyká jen 
válečného, ale i ekonomického, kulturního a ekologického chování. 

Světová rada bezpečnosti žen a vláda necivilizovaného 
patriarchátu 

Jsou to právě současní cyničtí političtí architekti, kteří nepochopili, 
že globalizující se svět se už nemůže poměřovat jen podle strategic
kých přesunů válečných letadlových lodí nebo vojenských transpor
térů, ale především podle pohybů civilních obyvatel reagujících na 
tyto přesuny nebo samotnou válečnou rétoriku. 
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To, že prezident Bush „pouhými" výhrůžkami na adresu afghán
ského „národa" uvedl statisíce zbídačených civilistu do decivilizačního 
pohybu, dokazuje, že svou první bitvu v globálním světě na prahu 
21. století prohrál — a to dříve, než ji ve skutečnosti začal. A nejen on, 
ale celý tzv. euroatlantický civilizační okruh. Tato civilizační prohra 
ukazuje, že Západ nemá nové modely politického civilizovaného roz
hodování v globálním věku, a proto jsou aktuální požadavky nejrůzněj
ších ženských skupin, jako je berlínská skupina Seherezáda, pouka
zující nejen na nutnost prosazení většího vlivu Mezinárodního soud
ního dvora, který blokují především USA, ale i na nutnost založit 
Světovou radu bezpečnosti žen, která by se měla podílet na deeska-
laci konfliktů ohrožujících mír. Jestliže jednou ze snah globálního fe
minismu je odstranit různé formy nerovnosti a nesvobody, pak nej
základnější prioritou musí být osvobození od útlaku hrozby války, 
která vytváří pevnou vazbu mezi militarismem a sexismem. 

Politická moc nepotřebuje dějinně jednající bytosti, ale pouze se
trvačné hrdiny, vlečené anticivilizačním osudem tvrdých „chlapů", 
kteří neznají umírněné formy chování a v jejichž mysli samotné slo
vo „válka" funguje jako decivilizační falus, neboť je schopno u nich 
vyvolat stav opojného válečného ztopoření ducha. Na prahu 21. stole
tí vládne světu necivilizovaný patriarchát, a proto velkým politickým 
úkolem je recivilizovat společnost. 

Civilizační schizofrenie 

Součástí civilizačního regresu je i skutečnost, že zatímco oběti se na 
„jedné straně" civilizují oprávněným pietním uctěním smutku, nábo
ženskými obřady nebo celonárodní dobročinnou sbírkou pro pozůsta
lé, utrpení obětí na „druhé straně" konfliktu se decivilizuje lhostejnos
tí a nezájmem. Západní média přinášejí v této souvislosti jen obrazy 
radujících se Palestinců nad teroristickým útokem. Cudně však obchá
zejí vlastní civilizační schizofrenii. Americký historik H. Zinn cituje 
zprávu lékařského týmu z Harvardu, že během bombardování Iráku 
v roce 1991 díky hladu, zničení civilizační infrastruktury a následkem 
nedostatku léků během pouhých čtyř měsíců zemřelo více než 55 000 
dětí. Kolik civilních obětí si vyžádá válka proti mezinárodnímu teroris
mu, která je navíc z hlediska mezinárodního práva precedentem, pro
tože k této vojenské operaci nedala svolení Rada bezpečnosti OSN? 
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Celkem ojedinělý a osamělý hlas zazněl na adresu této civilizační 
schizofrenie právě od ženy, Patricie Polanské, v komentáři nazvaném 
příznačně Nezapomínejme: „Mohli jsme to vidět i u nás: Červený kříž 
téměř okamžitě vyhlašuje finanční sbírku, koná se koncert ve pro
spěch obětí v USA, hlavní město Praha předává milionový finanční 
dar USA... Není známo cokoli o jakékoli nabídce pomoci pro af
ghánské uprchlíky. Proč? Protože ,tam' v Afghánistánu je to jen dal
ší z řady obdobných a představitelných' lidských exodů." Stali jsme 
se obětí decivilizačního myšlení a tolik vyzdvihovaná euroatlantická 
civilizace ukazuje, že je nepřipravená čelit globální výzvě 21. století 
navzdory později politicky účelovým humanitárním pomocím. 

Fantazmagoričtí spojenci v kruhovém uspořádaní 
a rezoluce pro selektivní terorismus 

Okamžitě po schválení rezoluce číslo 1373 proti terorismu Radou 
bezpečnosti OSN vyvstalo určité podivení, že v příslušné rezoluci 
není vlastně terorismus vůbec definován a navíc neexistují ani jasné 
sankce za jeho nedodržování. Poukázali na to nejen političtí komentá
toři, ale i účastníci sdružení v Organizaci islámské konference. Odpo
věď na to, proč nebvl definován, je pravděpodobně ukryta v nedávné 
historii terorismu. Je totiž obecně známo, že nejrůznější státy světa 
od bývalého Sovětského svazu přes palestinská hnutí, ale i Izrael 
nebo Spojené státy se v minulosti na terorismu aktivně podílely. 

Navíc zpravodajské služby nejrůznějších států prováděly a provádě
jí dezinformační teroristické akce, které měly být připisovány jiným 
zemím a hnutím. Bývalý spolupracovník CIA Philip Agee prozradil, 
že v 60. a 70. letech například dávaly v některých zemích Latinské 
Ameriky bomby do křesťanských kostelů a na místě nechávaly pro-
kubánskou propagandu, aby dosáhly protikubánských nálad mezi 
obyvatelstvem. Podobně se i Izrael podílel na teroristických akcích, 
které měly být připisovány Muslimskému bratrstvu s cílem zdiskredito
vat egyptskou vládu. O teroristických akcích komunistických režimů 
ani nemluvě. A byla to právě americká veřejnost, která se v souvislosti 
s tajnou podporou Contras ptala, kdo financuje válku proti civilistům, 
neboť tzv. „Reaganovi bojovníci za svobodu" jim připadali, když na
příklad zaminovali nikaragujské přístavy, jako „obyčejní teroristé". Je 
příznačné, že když Mezinárodní soudní dvůr v Haagu vydal v této 
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věci rozhodnutí o porušení mezinárodního práva Spojenými státy 
zaminováním přístavu a vojenskou pomocí vzbouřencům Contras, 
americká vláda odmítla souhlasit s tímto rozhodnutím orgánu OSN, 
stáhla svůj úmysl přijmout povinnou jurisdikci a omezila svou účast. 

Jestliže státy chtějí skutečně skoncovat s terorismem, pak by měly 
nejdříve na půdě OSN samy deklarovat vlastní odhodlání vzdát se 
státního terorismu v obou jeho formách: „zveřejňovaného" i „uta
jovaného" a definovat terorismus, jinak se tzv. „hon na bin Ládina" 
bude jevit jako kouřová clona pro selektívni terorismus. A navíc hro
zí, jak napsal francouzský filozof Jean Baudrillard, že samotný boj 
proti terorismu se stane politickou simulací a stát i teroristé se stanou 
fantazmagorickými spojenci „v kruhovém uspořádaní". Dokladem 
a velice vážným varováním může být i skutečnost, že právě v oka
mžiku, kdy byla přijímána rezoluce boje proti terorismu, izraelský 
ministr zahraničí Šimon Peres polemizoval s plánem generála Moše 
Jaalona zavraždit palestinského prezidenta Jásira Arafáta. 

Historie imperiálnich alibi 

M. Hollis a S. Smith ve své knize Teorie mezinárodních vztahů připomí
nají útok Spojených států proti Libyi v roce 1996, který' byl oficiálně 
odůvodněn výbuchem bomby na diskotéce v Západním Berlíně, při 
němž zahynulo několik amerických vojáků. Jak se však později potvr
dilo, původci tohoto útoku byli ze Sýrie. Podle autorů byl útok zcela 
zjevným porušením mezinárodního práva a „vlastně aktem státního 
terorismu". 

Profesor S. Shalom, analyzující tento mezinárodní incident, na
psal v knize Imperiálni alibi: „Jestliže je terorismus definovaný jako 
politicky motivované násilí spáchané na civilních cílích, potom jeden 
z nejvážnějších incidentů mezinárodního terorismu v roce 1986 byl 
spáchán právě Spojenými státy útokem na Libyi." 

I americký dokument Hon na bin Ládina odhaluje, že když byl pro
veden teroristický útok na velvyslanecké budovy v Africe v roce 1998, 
prezident Clinton nařídil bombardovat farmaceutickou továrnu v Sú
dánu navzdory varování ministerstva spravedlnosti, které poukazo
valo na fakt, že nemají dostatek informací. Prezidentův poradce pro 
národní bezpečnost nejdříve tvrdil, že tato továrna vyráběla che
mikálii pro nervový smrtící plyn VX, posléze svoje tvrzení změnil 
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a nepřesvědčivě jen prohlásil, že továrna „nějak souvisela s che
mickými zbraněmi". Avšak nezávislé analýzy vzorků z této továrny 
nic takového neprokázaly, stejně jako se neprokázalo finanční pro
pojení s bin Ládinem. 

Profesor Noam Chomsky napsal, že bombardování této farma
ceutické továrny v Súdánu nařízené Clintonem postrádalo jakékoliv 
důvěryhodné opodstatnění a zničilo polovinu farmaceutických zá
sob země a počet zabitých nemohl být ani oficiálně zjištěn, protože 
Spojené státy zablokovaly vyšetřování probíhající na půdě OSN. Jaké 
byly tedy skutečné důvody pro zničení této továrny? Šlo skutečně 
o znemožnění výroby chemických zbraní nebo o potrestání muslim
ského civilního obyvatelstva nepřátelsky naladěného vůči Spojeným 
státům? Nebo byly ve hře jiné zájmy, pro které se musely najít ideo
logické argumenty v podobě nebezpečí „terorismu"? 

Havlovo zhroucené civilizační svědomí 

Český prezident V. Havel po vzoru spojenců v první den útoku pro
hlásil, že „to není útok na Afghánistán". Tento výrok není mož
no chápat jako obyčejnou válečnou propagandu, nebo — jak napsal 
religionista I. O. Stampach — jako „kašírovaný militarismus nedávné
ho pacifisty", protože V. Havel byť nevědomky, zato velmi plasticky 
poodhalil hlubinný mechanismus decivilizačního svědomí, které vzni
ká z deficitu civilizační alterity - z neuznání odlišnosti druhého a z ne
schopnosti překonat sebe sama. 

Jestliže to není útok na Afghánistán, kam potom padají bomby? 
Na jaké vojenské a civilní cíle? A jaké národnosti jsou mrtví civilis-
té? A v které zemi se to vlastně vydává na válečný exodus milion 
obyvatel? 

Aby západní politik obstál před svým kolabujícím civilizačním 
svědomím, stačí, když udělá malý intelektuální trik, v němž „druhé" 
vykáže do postavení abstraktního „předmětu" čistých politických kal
kulů a autoreferenčních představ. Stačí, když například „druhé" vy
káže do politicky neutrální Země Nikoho nebo je „dekontextualizu-
je", tedy vyvlastní je z jejich kulturního, politického nebo sociálního 
kontextu a „duchovně" si je přivlastní s dojemnou péčí katolických 
řádových sester, starajících se o výchovu indiánských divochů, kteří 
byli předtím násilně odňati rodičům. 
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Země jako žena - jamu patří pohled, 
ooa jo předmětem pohledu 

Způsob, jakým se dívá západní politik na cizí zem, je ne náhodou 
podobný pohledu, jakým se muži běžně dívají na ženu: „Jemu patří 
pohled, ona je předmětem pohledu." Politická psychoanalýza tzv. „mí
rového poselství" V. Havla nám prozrazuje, že ve svém válečném 
projevu chtěl říci pouze jediné: „My nikdy neútočíme na naši vlast
ní představu o druhém." Civilizační šipka této představy však nemíří 
do budoucnosti, jak by se propagandisticky mohlo zdát, ale spíše 
kamsi do hlubokého evropského středověku, v němž se trestalo tělo 
hříšníka, aby se zachránila jeho duše. 

Václav Havel vstoupil do politiky s ideologickou sebeoslavnou vizí, 
že umělci a intelektuálové vnesou do politiky zcela nového ducha. 
Ve skutečnosti po všechna svá funkční období pouze dokazoval, že 
od prvého počátku podlehl staré nemoci moderní doby, kterou filo
zof Jan Patočka nazval „fenoménem sebeabdikace" — člověk už ne
žije sám ze sebe, nýbrž přijímá život pod tlakem „osudové" nebo 
„společenské objednávky", od politické funkce až po válečné decivi-
lizační vidění světa. 

Nesnesitelnost politicko postmoderny 
a terorismus bez autora 

Po rozpadu dvou mocenských bloků a bipolárního světa se ocitly jak 
světové velmoci, tak i jiné silné státy v postmoderním ideologickém 
vakuu a každý z nich začal hledat novou ideologickou aparaturu pro 
obhájení vlastních zájmů. Devadesátá léta naznačila, jak je obtížný 
politický život bez jednoznačně definovaného nepřítele a bez dualis-
tického vidění světa. 

V této souvislosti je velice příznačný právě projev prezidenta 
Bushe před Kongresem. 1 když skutečně některé pasáže nepřipo
mínaly státníka odpovědného za globální stav věcí, ale spíše pastorální 
kázání válečného kazatele, jeho projev v sobě skrývá varovnější deci-
vilizační poselstva', neboť nám prozrazuje, že euroatlantické politické 
myšlení se lépe orientuje v bipolárním světě a slovníku studené války, 
nikoliv ve složitém multipolárním globálním světě. Věta „Buď jste 
s námi, nebo s teroristy" dokazuje svou agresivitou především poli-
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tickou nepřipravenost většiny politiků na globální civilizaci, strach 
z postmoderního politického světa, v němž se tradiční moderní cen
tra moci dostala do fáze „disipace". Bushovo přihlášení se k pojetí 
spravedlnosti jako na „Divokém západě" dokazuje politické myšlení 
člověka, který nedorostl výzvám 21. století, což naznačuje, že jedna 
z nejmocnějších krajin na světě je slabá nejen v ekologickém dialogu 
s ostatními státy, ale především v politickém civilizačním dialogu. 

Ani masová média, jež se vyznačují postmoderním zobrazováním 
reality, neunikla civilizačnímu regresu a vlivem válečného konfliktu 
a pod „přirozeným" tlakem nejrůznějších politických objednávek se 
narychlo „zmodernizovala". 

Postmodern! terorismus - struktura bez struktury 

Západ svým útokem na Afghánistán, kde se mají nalézat podezře
lí pachatelé útoku z 11. září, pouze zamaskoval skutečnou pravdu 
o terorismu, který' nemá žádného autora, neboť je postmoderně „roz
ptýlen" v politickém prostoru nejrůznějších globálních konfliktů. Jeho 
politická subjektivita je „rozmazaná" a žije ve struktuře globální sítě, 
která není limitována nějakými hranicemi. I samotná identita pacha
telů má spíše podobu přednášky z hodiny poststrukturalismu. Post-
moderní terorismus je struktura bez struktury. Proto jakákoliv pre
zentace terorismu s tváří ďábla (á la bin Ládin), tak jak se o to snaží 
občas prezident Bush a u nás kněz V. Halík, a především média, je 
politickým úprkem do minulosti, kdy lidé ještě věřili, že může existo
vat nějaký „absolutní subjekt". 

Postmoderní politický svět se vyznačuje i tím, že v něm není vů
bec jasné, kdo koho vlastně ovládá — zda tajné služby teroristy nebo 
teroristé tajné služby. 

Postmoderní formu současného konfliktu potvrzuje i ministr ob
rany Donald Rumsfeld, když definuje „temnou válku": nepředchází 
jí žádný Den D, nemá žádný počátek a konec, ale ani jasné bojové 
linie. Ale právě proto rozpor celé prozápadní koalice, a především 
americké politiky spočívá v tom, že chce v postmoderním politic
kém světě vyhrát válku moderními prostředky — starou ideologií, 
označováním teroristického autora a válečným bombardováním tzv. 
geopolitického místa teroristů. Prezident Bush týden po bombardo
vání prohlásil: „... teroristické struktury uvnitř Afghánistánu jsme 

72 



Detivili^ace 

rozdrtili." Ve skutečnosti útok na Afghánistán spíše zakryl teroristic
ké stopy. 

Decivilizační hra ideologických masek 

Označování „národů" za teroristické není jen pouhou rétorikou, ale 
je pokusem navrátit se do pohodlného bipolárního světa politické mo
derny, kde se ideologická teze boje proti světovému terorismu může 
stát inovovanou verzí války proti komunismu. Podobně jako tato před
cházející válka bude i současná legidmizovat cokoliv, tedy i samotný 
terorismus podporovaný například státem. 

Obavy, že se boj proti světovému terorismu stane novou ideolo
gickou maskou zahalující cynické decivilizační zájmy států a velmocí, 
jsou vážné nejen s ohledem na neustále se globalizující svět, ale 
i proto, že existuje dlouhá historie výpůjček politické divadelní ideo
logické maskérny. 

Například v období studené války se uskutečnila roku 1954 v Ca-
racasu X. meziamerická konference, kde se schválila rezoluce, jež 
dala Spojeným státům právo podnikat různá opatření včetně ozbro
jené intervence. Pod rouškou ideologie „boje proti komunismu" byla 
v témže roce provedena intervence Spojených států do Guatemaly 
a nastolena vojenská diktatura. Zpravodajský důstojník CIA Phil 
Roetinger, který se na této akci podílel, prozradil až po mnoha desít
kách let skutečné pozadí intervence. „Nebylo to nic jiného než ob
chod a nemělo to nic společného s komunismem." Guatemalská 
levicová vláda hrozila, že znárodní plantáže, které patřily největšímu 
guatemalskému vlastníku půdy, americké společnosti United Fruit. 
A podle zpravodajského důstojníka se „tohle prostě nedělá". 

je známo, že pod ideologickou rouškou „boje proti komunismu" 
se v padesátých letech Spojené státy podílely na svržení legitimní vlády 
íránského premiéra Mosaddeka, protože pohrozil, že znárodní brit-
sko-americké podíly na těžbě ropy. Proto na jeho místo dosadily šáha 
M. R. Pahlavího. Po jeho odstranění během islámské revoluce dali 
Irán na listinu „ničemných států" (rogue states) a v americké politic
ké rétorice se tato země okamžitě stala synonymem terorismu. 

Sunera Thobani ve svém článku Válečné šílenství stručně shrnuje 
decivilizační tvář americké zahraniční politiky: „V Chile, kde CIA stá
la v pozadí puče, který' svrhl demokratickou vládu Allendeho, přišlo 
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o život přes 30 000 lidí. V Salvadoru, kde Spojené státy podporovaly 
tzv. ,smrtící komanda', přišlo o život okolo 75 000 lidí. V Nikaragui, 
kde podporovaly teroristické skupiny Contras, bylo zabito 30 000 lidí. 
Organizace UNICEF odhaduje, že na základě uvalených sankcí na 
Irák, vynucených především Spojenými státy, zemřelo na milion jeho 
obyvatel." 

Ideologický cynismus počínající mezinárodní protiteroristické koa
lice nevyjadřují pouze nejrůznější autoritářské režimy v Tádžikistá
nu, Uzbekistánu a v dalších zemích sdružených v této koalici, ale 
především ruský prezident Putin, který7 zcela bezostyšne genocidní 
boj proti čečenskému obyvatelstvu začal legitimizovat Radou bez
pečnosti OSN a její rezolucí proti terorismu. Začal vést i dezinfor
mační zpravodajskou kampaň vůči České republice, když publikoval 
zprávu o desítkách českých občanů působících ve výcvikových tábo
rech v Afghánistánu nebo si začal „přisvojovat" únosce letadel tvrze
ním, že někteří z nich působili v Čečensku. 

Nedokončené státotvorné procesy v „třetím světě" 

A není za inovovanou ideologickou manipulací boje proti terorismu 
staronová obrana vlastních strategických zájmů? Mnozí arabští disi
denti žijící v emigraci v Anglii poukazují na nestabilní zkorumpo
vanou saudskoarabskou vládu krále Fahda, kterému se podle nich 
podařilo proměnit největšího producenta ropy na světě v zadluženou 
zemi a který s americkou podporou připomíná „neblahé americké 
spojenectví s íránským šáhem". Až bude podle nich Fahd, podobně 
jako šáh, svržen, budou prý opět Spojené státy „stát na nespráv
né straně dějin". 

Arabsko-disidentská kritika politiky Západu je tvrdá a na příkladu 
války v Perském zálivu strhává vznešenou euroatlantickou demokratic
kou masku a odhaluje nám, že se pod ní skrývá docela obvčejná de-
civilizační tvář. „Vy jste tam šli bránit vlastní zájmy. Šli jste tam brá
nit nějaké zkorumpované režimy, které jednají v rozporu se zájmem 
vlastního národa. Tak nevykládejte, že jste tam šli bránit lidi! Vaše 
politika totiž s lidmi nemá absolutně nic společného!" Tuto kritiku 
nelze smést ze stolu jenom proto, že je vyslovována islámským fun
damentalistou Ahmedem Sattarem, nebo proto, že podobný argu
ment používá bin Ládin, když obviňuje Spojené státy, „že provedly 
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největší krádež v dějinách nákupem ropy z Perského zálivu za nízké 
ceny a dluží muslimům 36 bilionů dolarů", protože za nejrůznějšími 
nepokoji v třetím světě je to, co politologové označují jako jev post-
koloniální politiky, který' se odráží v politické realitě jako „nedokon
čený státotvorný proces a snahy o jeho uskutečňování" — tedy i právo 
lidí spolurozhodovat o osudech vlastní země. 

Budou národy ve Střední Asii, kde jsou největší dosud neotevřené 
zásoby ropy a plynu, rozhodovat i o tom, kudy povedou nové ropo
vody a plynovody? 

Víc než terorismus ohrožuje svět politický akt decivilizace 

Kolem teroristického útoku z 11. září 2001 se vynořila celá řada otá
zek, pochybností, od identity útočníků až po úlohu nejrůznějších 
zpravodajských služeb. Přesto je evidentně nejpodezřelejší okolnosti 
bezprecedentní decivilizační akt, kdy nezvratné a konečné důkazy 
o vině přicházejí z jednoho mocenského centra, tedy ze stejného po
litického místa, kde byla dávno předtím vyhlášena různým „národům" 
válka. Civilizační regres nereprezentují pouze teroristé, ale i nejpřed
nější polidci světa svou monopolizací moci, která jim však z civilizo
vaného hlediska nepřísluší, kteří násilí považují za legitimní řešení 
sporů. Nic nemůže být civilizačně regresivně) šího, než když politik 
nejdříve označí viníka, pak sám shromáždí důkazy o jeho vině a na
konec sám vydá rozhodnutí v podobě nějakého konečného válečné
ho řešení, které ve skutečnosti postihne především nevinné civilisty. 
Tento civilizační regres je po několik desetiletí nejpříznačnější pro 
palestinsko-izraelský konflikt a dnes ohrožuje svět mnohem víc než 
individuální nebo skupinový terorismus, protože ho neničí a nena
padá, byť zákeřně, zvenčí, ale pomalu a jistě zevnitř. 

Decivilizační rizika ideologie boje proti terorismu 

Vzhledem k tomu, že došlo k bezprecedentním obviněním celých 
„národů" z terorismu, vzhledem k tomu, že definice terorismu 
je v samotné rezoluci Rady bezpečnosti nepřítomná, a vzhledem 
k tomu, že v mezinárodní koalici proti terorismu figurují státy, kte
ré se samy v minulosti podílely na přímé nebo nepřímé podpoře 
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terorismu, vynořují se důvodná civilizační rizika této nové politické 
architektury světa: 

1) Hrozí, že dojde nebo již dochází k novému bipolárnímu rozdělení, 
které již nebude vedeno jako ve 20. století mezi Západem a Výcho
dem, ale mezi spojeneckými zeměmi NATO s jeho křehkými politic
kými koaličními partnery vůči „zbytku světa", který se pravděpodob
ně ještě více zradikalizuje. Výsledkem nového bipolarismu může být 
„palestinizace" Afghánistánu, takže horký konflikt na Blízkém vý
chodě se rozšíří i na Střední Asii. 

2) Může dojít k modifikované verzi studené války, kterou americký 
ministr obrany Donald Rumsfeld velice výstižně nazval „temná vál
ka": tedy k omezení „civilizačních" kontrolních politických mechanis
mů, k netransparentnosti moci a oslabení civilizovaného svědomí. 

3) V důsledku „temné válkv", která bude pravděpodobně koktejlem 
„studené a horké", dojde k zakonzervování mocenského globálního 
statu quo a s ním se „zmrazí" nebo omezí možnost politických řešení 
tak vážných konfliktů, jako je palestinsko-izraelský konflikt, rusko-
-čečenský a další. Zbrzdí se i vyřešení dlouholetých občanských válek 
v různých částech „zbytku světa", protože každý stát bude hledat 
pro svou decivilizační politiku legitimitu právě ve schválené rezoluci 
proti terorismu. Protiteroristická koalice se může stát novou Jakou 
pro 21. století, neboť moderní velmoci v obavách před politickou 
„postmodernizací" budou vedeny snahou po ideologicky stabilnějším 
uspořádání světa a jeho rozparcelování podle sfér mocenského vlivu 
z 20. století. Nový bipolarismus může vést k renesanci politického 
modernismu, kdy se opět posílí úloha tradičních geopolitických cen
ter moci, a tím se zabrání jejich „postmodernímu rozmělňování". 

4) Dojde k ještě většímu oslabení vlivu již dnes dosti omezovaných 
instrumentů mezinárodní politiky, jako je OSN, neboť mnohé stá
ty se ve snaze obejít civilizovanější mírová řešení konfliktů bu
dou raději ve svém politickém a vojenském provozu řídit logikou 
„temné války". 

5) Dojde ke globálnímu nastolení režimu „mimořádných" nebo 
„výjimečných" opatření, k legitimizování vlád „bezpečnostní" pevné 
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ruky a ke specifickému omezování práv občanů, a to za silné propa
gandy a podpory světových médií. 

6) Dojde k genderové retardaci, tj. decivilizačnímu oživení patriar
chálních společenských rysů v nejrůznějších kulturních okruzích, 
kdy na pomyslném civilizačním žebříčku vystoupí do popředí tra
diční „mužské" hodnoty od vlastenectví přes vojenství až po novou 
technologizaci a byrokratizaci civilního života. Na obou stranách 
konfliktu dojde k virilizaci společnosti. 

7) Nový bipolarismus může vést k zjednosměrnění globalizačních 
procesů, které bude decivilizačním trestem pro „zbytek světa". 

8) Je zřejmé, že dojde k realizaci nejrůznějších vojenských programů 
a projektů, jejichž součástí bude nová militarizace kosmického prosto
ru včetně programu Národní protiraketové obrany a svou legitimitu 
se pokusí získat i nejpochybnější „utajované" vojenské a zpravodaj
ské operace. Žádný americký dokumentární pořad o zpravodajských 
službách už nebude končit postmoderními slovy: „poslání nejasné 
a budoucnost nejistá". 

9) jedna z největších hrozeb však spočívá v tom, že po postmoder-
ním politickém ideologickém vakuu 90. let může nastoupit ideologie 
všudypřítomného „nebezpečí terorismu", která bude studenováleč-
nickou analogií k ideologii „nebezpečí komunismu". Jejím vedlejším 
produktem může být i nějaká sofistifikovanější verze mccarthismu 
— tedy hysterizace politické scény, která může mít dokonce svérázné 
národní verze. V Americe může zavládnout například jakýsi „mcbu-
shismus", který' může znamenat zneužití různých nepřátelských ná
lad v podobě hrozeb „křížových tažení", v české národní verzi mů
že zavládnout „mcklausismus", který bude kriticky smýšlející jedin
ce a skupiny vydávat za nepřímé spojence terorismu, jak se o to již 
pokusil předseda parlamentu V. Klaus. Decivilizace společnosti se 
bude vyznačovat mediální atmosférou strachu, politickým dopin
gem v podobě nových a nových hrozeb terorismu a politici včetně 
policie se zaměří nikoliv na skutečnou, ale především na údajnou 
protiteroristickou činnost. Její součástí jsou už dnes pokusy kádro
vat média, jakmile nabídnou jen trochu odlišný úhel pohledu, což se 
stalo nejen v Americe, ale i u nás v případě Lidových novin, které 
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bývalý ředitel BIS Stanislav Devátý v televizní debatě obvinil z me
diální úchylky. 

Znamení nohů - šílenství politiků 

Stan Rekové měli pro civilizační regres přísloví: když se bohové roz
hodnou zničit mocné říše, nejdříve uvedou jejich vládce v pomatení 
mysli. V tomto případě nejde jen o různé fundamentalistické předpisy 
náboženských vládců nebo o další výzvy k teroristickým útokům, ale 
i o válečné výhrůžky „národům" či výběrovou decivilizační odvetu vůči 
jedné zemi. Znamení bohů promlouvá i v každodenní atmosféře stra
chu, ohrožení a civilizační beznaděje, pro niž vykonali západní politici, 
zpravodajské služby a média šířící různé dezinformace pravděpodobně 
více než samotní teroristé. Spisovatel Elie Wiesel vystihl tuto atmosfé
ru slov}': „Lidé se bojí všeho. Takovou paranoiu jsem ještě neviděl." 

Zlověstnějším znakem západního politického šílenství je však 
anticivilizační postoj, kdy jsou politici, média, ale i značná část ve
řejnosti schopni vidět řešení v protiteroristické koalici, v otázce po
třebnosti nových protiraketových systémů, nových bezpečnostních 
doktrín, v diskurzu civilizačního strachu nebo ve snaze legitimizovat 
a legalizovat omezení občanských svobod a mediálních svobod, a to 
za naprosté absence jakékoliv iniciativy, plánu či agendy globální
ho mírového uspořádání pro 21. století! 

Okolnost, že na prahu nového věku absolutně absentují skutečně 
civilizované, tedy umírněné formy chování, které jsou podmíněny 
mírovou „ženskou" politikou, pouze potvrzuje, že decivilizace je pro
jevem ohrožené mužské touhy a civilizačně starého řádu libida moci, 
který preferuje totalizaci politického rozumu s represivním řešením 
problémů v politicky oslepujícím a bezzubém stylu „oči za oko a zub 
za zub". Není náhodné, že i jazyk tohoto civilizačního regresu je 
transcivilizační a že je jednotícím komunikačním prostředkem na
vzájem nesmiřitelných protivníků z různých civilizačních okruhů. 

Ideologie antizmeny 

Politikům, tedy převážně mužům, stále nedochází, že se svět změnil, 
nikoliv pouze 11. zářím roku 2001, ale už dávno předtím, a problém 
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je v tom, že oni sami se nezměnili. Naopak se zdá, že se ke slovu 
dostává jakási ideologie antizměny. Takže lidé, kteří hovoří o válce 
civilizací, se žalostně mýlí, neboť jde o decivilizační proces, za nímž 
stojí pouze jedna mocná a vlivná maskulinní menšina, která hovoří 
společným jazykem civilizační destrukce. Proto je dnes známem bo
hů daleko závažnější než v minulosti. Jestliže decivilizační pomate
nost ohrožovala v minulosti pouze říše, dnes je v sázce celý svět. 

Žádná civilizace nemá pevné bariéry, aby zabránila svému regresu 
a svým „cestám do minulosti". Pokud však sama vysoká komisárka 
OSN pro lidská práva Mary Robinson varuje, že v důsledku bom
bardování nastal exodus dvou milionů civilistu a hrozí nedozírná hu
manitární katastrofa, je třeba okamžitě začít stavět nejrůznější bariéry, 
protože potom je taková „válka proti terorismu" obyčejný civilizační 
podvod. Tento decivilizační akt bude mít v konečném důsledku do
pad i na samotnou ideu lidských práv a její misi, protože tato práva 
nejsou „přirozená", ale především civilizační, tj. zcela závislá na vy-
balancovávání vnějších a vnitřních regulátorů chování ve prospěch 
sebekontroly — tedy nezávislá na koncentraci politické moci. 

Výzva, která dnes stojí před každým skutečně „civilizovaným" svě
tem, vědomě usilujícím o „umírněné formy chování", spočívá i v tom, 
že nesmíme dovolit nejen teroristům, ale i decivilizačním politikům 
a propagandistickým médiím, aby nás zavlekli do období planetární 
„temné války". Nesmíme dovolit politikům, aby vzali spravedlnost 
do svých rukou, když navíc veřejnosti nebyly předloženy žádné pře
svědčivé důkazy opravňující k válce proti „národům". Stejně nesmí
me dovolit politické reprezentaci, abychom se kvůli jejich pochyb
ným rozhodnutím spolu s nimi ocitli na „nesprávné straně historie". 
A to nikoliv z obav o nějakou ideologickou pravdu, ale kvůli samot
né existenci globální civilizace, ve které začínají narůstat apokalyptické 
procesy decivilizace. 

(2001) 
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I Podzim demokracie 
a politická pornografie 

Heofeministioká esej o pornografii sumovaná 
Václavu Havlovi, Alexanůru Vonůrovi a Martinu Šimaůkovi 

Co prozradil ouroatlantický dopis 

Koncem září 2004 byl zveřejněn otevřený „euroatlantický" dopis, 
v kterém se stovka mezinárodních osobností obrátila na představite
le mnoha států, na vlády Evropské unie a NATO, aby upozornila 
Západ na politiku ruského prezidenta Putina, který využívá antitero-
ristických opatření k podkopávání demokratických hodnot a nebez
pečně posiluje vliv tajných služeb. Text byl ideologicky koncipován 
jako morální dopis „politiků a intelektuálů", kteří ve jménu „pravdy" 
apelují na západní mlčící a selhávající vůdce. Pod dopisem najdeme 
taková politická jména jako Madeleine Albrightová, John McCain, 
Richard C. Holbrooke, Václav Havel, Saša Vondra nebo intelektuál
ní jména jako Francis Fukuyama, Andre Gluckmann, Jacques Rupnik, 
Adam Michnik, Martin Šimečka. 

V minulosti různé koalice „politiků a intelektuálů" vždy vyvoláva
ly oprávněnou nedůvěru a kritickou reakci počínaje věhlasným dílem 
)uliena Bendy s příznačným titulem Zrada vzdělanců a konče historic
kou poznámkou Marshalla McLuhana, který upozorňoval na to, že 
intelektuálové vždy působili jako prostředníci a pojítko mezi starý
mi a novými mocenskými strukturami. Nejznámější skupinou byli 
řečtí otroci, kteří po dlouhou dobu sloužili jako vychovatelé a důvěr
níci římské moci. 

Není euroatlantický dopis ve skutečnosti důležitý1 spíše jako zna
mení nového spojení politiků a intelektuálů, kteří nám nevědomky pro
zrazují, že staré struktury moci končí a rodí se nové? Ale jaké jsou? 

Americký filozof George Santayana napsal, že „ti, kdož si nedo
kážou zapamatovat minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopa
kovali". Vzhledem k tomu, že euroatlantickou výzvu podepsal za 
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česko-slovenskou stranu Václav Havel, Alexandr Vondra a Martin 
Simečka, je třeba si neustále připomínat zapomenutou minulost, 
neboť jinak hrozí, že si ji znovu zopakujeme. 

Byl to právě Václav Havel, který před rokem 1989 kritizoval růz
ná osobní nebo koaliční spojení „intelektuálů a politiků" a tvrdil, 
že on by „nikdy" nechtěl být politikem, protože by se dostal do 
„schizofrenní situace". Podle něho je totiž „velká otázka, nakolik se 
může intelektuál realizovat v politice, aniž se zpronevěří svému hlav
nímu úkolu - sloužit pravdě". 

Je zákonité, že Havlův profesní politický vzestup po roce 1989 
měl za následek přímý nárůst sobě předpovězené „schizofrenní situa
ce" a že se tak dobrovolně odsoudil k tomu, že bude opakovat chyby 
předchozích intelektuálskych generací. 

Má-li zmíněná elitní koalice Pravdy, Svědomí a Moci obavy o de
mokracii, z vlivu tajných služeb a o dodržování lidských práv, proč 
ale neadresovala obdobnou znepokojivou výzvu západním vládám, 
Evropské unii nebo NATO, kdvž se v roce 2000 stal americkým pre
zidentem G. W. Bush, který' získal o půl milionu voličských hlasu 
méně než jeho protikandidát, a přesto uchopil moc institucionálním 
trikem? A jestliže jsou lidská práva „nedělitelná", proč hovoří elitní 
koalice „politiků a intelektuálů" pouze o Rusku a mlčí o nezákon
ných internacích na Guantánamu, o globálním nárůstu vlivu tajných 
služeb včetně amerických, které se podílejí na mučení, nebo o antitero-
ristických opatřeních, která oslabují demokratické hodnoty i v USA? 

Je hrozba podzimu demokracie opravdu pouze lokální povahy, 
jak se snaží sugerovat signatáři euroatlantické petice, nebo je globál
ní? Nemá zežloutlé spadlé listí na Západě opravdu nic společného 
s násilně oholenou demokratickou větví v Rusku? 

Filozof Jan Patočka krátce před svou smrtí napsal v souvislosti se 
vznikem Charty 77, že rozvoj lidstva není možno zakládat na úskoč
né a příležitostné morálce, ale na „morálce o sobě", která je prosta 
oportunního jednání, sledování politických a ideologických výhod. 
Elitní koalice „politiků a intelektuálu" tuto morálku svou euroatlan-
tickou výzvou zjevně ignorují, protože jejich podpisy pod textem, 
ktety je adresován mocným tohoto světa jasně naznačují, že morálka 
je podřízena jednostranné politice a morálce příležitostné. A právě 
v tom je euroatlantická petice principiálně amorální, byť se odvolává 
na svědomí a pravdu. Svým duchem je navíc antichartistická, neboť 
„hledá spásu u států, moci a síly". Odvrácená tvář dějin se vyznačuje 
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nejen násilně přerušenou tradicí, ale i ztrátou duchovních souvislos
tí — například disidentské kulturní paměti. 

Havlova stále se prohlubující „schizofrenní situace" je dnes už 
zcela neléčitelná, a tak jako utišujících prostředků používá silně návy
ková globální institucionální sedatíva v podobě například prestižní
ho predsedníckeho místa v americkém Výboru pro současné nebez
pečí, kde se podřizuje léčebnému programu přesně podle pravidel 
ideologických zásluh a politických výhod. Geoff Freeman, ředitel pro 
komunikaci tohoto výboru, vzhledem k Havlově zvláštní „situaci" 
odůvodnil jeho jmenování tím že je „jednou z hlavních osobností ve 
válce proti terorismu". Jsou tato slova stanovením konečné diagnózy 
rozpadu Havlovy osobnosti nebo samotné členství v tomto politickém 
hospiců souvisí se zrodem nových struktur moci? Jaký je hlubší smy
sl toho, že milovník červených neonových srdíček má najednou před 
světem fiktivně „vypadat" jako „hlavní osobnost ve válce proti tero
rismu"? K čemu má posloužit tato veřejná propagace a manipulace? 

Porno - mizející diference mezi realitou a obrazem 

Po skončení druhé světové války si polský spisovatel Witold Gom-
browitz zvolil pro své dílo neobvyklý název Pornografie. V tomto ro
mánu zachycuje nejen vyhrocené lidské vztahy poznamenané válkou, 
ale především zvláštní druh násilí, který provozují podivínští postar
ší muži manipulující s dospívajícími lidmi obojího pohlaví. Před pár 
lety obdobnou literární volbu učinil Irvine Welsh ve svém románu 
Porno, který je volným pokračováním kultovního díla Trainspotting. 

Zatímco Gombrowitz osvětluje pornografii na tom, jak rozumí
me lidské řeči, kdy už nejde o to soustředit se na její smysl, ale pouze 
sledovat některé fyzické orgány, které se podílejí na řečovém aktu (na
příklad pohybující se vybělené zuby), Welsh ve svém románu ležérně 
dodává, že pornografickým rysem dnešní doby je obecné ponižování 
druhých lidí, které je všudypřítomné jak v televizi, tak v novinách 
i v třídním systému, a součástí tohoto „porna" je skutečnost, že vět
šina společnosti dokonce ráda sleduje, „jak se s lidmi vyjebává". 

Gombrowitzova metafora nepřímo říká, že pornografií se stala 
vlastně každodenní mluva například reklamy, médií a politiky, která 
na nás za pomoci obrazů, slov a gest jen propagandisticky cení 
své „zuby", a právě tím zakrývá a vyprazdňuje smysl lidské řeči. 
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Gombrowitz nehovoří o zubech náhodou. Jak poznamenává Elias 
Canetti ve svém proslulém díle Masa a moc, zuby jsou u člověka, ale 
i u mnoha zvířat „vizuálním" nástrojem moci. 

I Welshova metafora ukazuje, že hlavním znakem současného 
„porna" je snaha manipulovat se skutečností. Ve zmíněném románu 
například amatérský režisér instruuje pornoherce, aby si uvědomili, 
že při natáčení nejde o to si skutečně „zašukat", ale vše musí přede
vším „vypadat", že se tak stalo. A jako korektivní vodítko hercům 
doporučuje, aby mysleli na „chechtáky" a na umění iluze a nikoliv 
na sex. 

Jiný spisovatel, známý politický aktivista Michael Moore nazývá 
„pornem Strýčka Torna" skutečnost, že v amerických médiích v po
sledních letech stále více vystupují černoši, kteří prosazují bělošské 
konzervativní otázky. Mluví například proti pozitivní diskriminaci, 
i když se mnozí z nich dostali na vysokou školu právě díky ní. Kritizu
jí matky na sociální podpoře, přestože ji pobíraly i jejich vlastní matky, 
když žily dlouhá léta chudě jen proto, aby oni mohli studovat. Ošklí-
bají se nad kongresmanem Jesse Jacksonem, i když strávil řadu let ve 
vězení a riskoval život jen proto, aby si oni směli bez problémů 
objednat oběd v kterékoliv restauraci a vůbec vyslovit svůj názor. 

Obdobná situace nastala v Československu po roce 1989. V mno
ha českých a slovenských médiích se to najednou začalo hemžit 
političkami, bývalými disidentkami nebo umělkyněmi, které hovořily 
o feministickém hnutí, jako by se jednalo o hnutí pro „léčení nedefi
novatelné choroby" - jak se vyjádřila jedna akademická umělkyně. 
Nikdo z nich si nechtěl uvědomit, že nebýt odvážné generace před
cházejících emancipistek, většina odpúrkyň by asi nemohla vůbec 
vykonávat svá povolání, nemluvě o možnosti veřejně se k něčemu 
vyslovovat. Jeden z předpokladů politické pornografie říká: zapomeň
te na to, čím „jste" (sociálně, politicky, genderově nebo existenciál
ne), a soustřeďte se na to, abyste atraktivně ,, vypadaly"- Nejde o to 
„být" emancipovanou ženou, stačí „mít" její obraz. 

Pro některé současné umělkyně ovlivněné feminismem, jako je 
britská dramatička Caryl Churchill, problém společenské „pornogra
fie" spočívá nejen v úmyslném odcizení slova a významu, ale navíc 
v násilném zcizení hranic mezi soukromým a veřejným, osobním 
a politickým. 

Pornografickou zónu jako místo splýváni věcí soukromých a ve
řejných tematizoval už Franz Kafka v románu Proces, když popisoval 

84 



Podzim demokraáe a politická pornografie 

ložnici, která přímo sousedila se soudní síní. Spojením sou-du a lož
nice se zrodila politicky kafkovská „pornografická" sou-lož. 

Překročit úzce vymezený moralistický pojem pornografie se snaží 
i významní západní filozofové. Podle Gillese Lipovetského se „por
nografií" dokonce stala i technologie, neboť věci i sex se dostaly do 
nekonečného cyklu promyšlené manipulace, okázalého předvádění 
a výkonnosti, vzájemného propojování „citlivých míst" a neomeze
ného vizuálního hledání. 

Asi nejznámějším představitelem filozofické reflexe je Jean Baud-
rillard, který tvrdí, že „pornografické" se stalo modelem společnosti, 
v níž vymizela diference mezi realitou a obrazem. Podle něho to, že 
se mohla pornohvězda Cicciolina stát v roce 1987 poslankyní ital
ského parlamentu, bylo možné právě proto, že politické a sexuální se 
stalo transpolitickým a transsexuálním a spojilo se v téže ironické in-
diferenci. Člověk se tak stále více ocitá v irealitě porna, která se vy
značuje stavem totální substituce pojmů a manýrismu exhibice. I když 
Cicciolině jako poslankyni byl zakázán například vstup do Knessetu, 
nebylo tomu tak proto, že by ortodoxní židovská obec nebyla ochot
na akceptovat spojení pornografie a politiky, ale jen proto, že ona 
měla představu čistě mužské politické pornografie. 

Umělci jako podnájemnici ideologie 

Britský spisovatel indického původu Salman Rushdie vyslovil kon
cem léta 2004 názor, že v morálně přísné společnosti, jakou je napří
klad muslimská, v níž je i intimní sblížení mladých lidí považováno 
za problém, je západní pornografie „symbolem svobody a dokonce 
civilizace". 

Pro procesy sociálních a kulturních změn, které vznikají v důsled
ku styku různých kultur, má sociologie řadu pojmů jako akulturace, 
asimilace atd. Přesto bychom stěží našli adekvátní termín pro zvlášt
ní jev, kdy například mnozí umělci, kteří přišli na Západ, ať už z geo
grafického nebo geopolitického Východu, se ve své neznalosti hlub
ších civilizačních souvislostí stávají věrozvěsty kulturních, politických 
a ideologických klišé. Dobrovolně tak na sebe berou funkci „subideo-
logizace", která spočívá v podvědomé podřízenosti a zneviditelňování 
existujících ideologických schémat a stereotypů, které však prezentu
jí formou zdánlivě apolitického artefaktu, názoru nebo mediálního 
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sdělení. Subideolog není přímo politický tvůrce ideologie, ale pouze 
její umělecký podnájemník. Žije pod diskurzivní ochranou a záštitou 
již existující ideologie. 

Subideolog si samozřejmě neklade otázku po civilizačních hodno
tách ani nezkoumá, jaká jsou kritéria decivilizovanosti v pornografii, 
protože jeho úkolem je ideologické předpoklady zneviditelňovat, 
nikoliv kriticky reflektovat. 

Jiný subideolog, hollywoodský režisér českého původu Miloš 
Forman, ve stejnou dobu přiznal, že při filmovém zpracování le
gendárního protiválečného muzikálu Hair natočeného v roce 1979 
nechtěl vyjádřit protest proti této válce, protože pro něj „američtí 
vojáci, kteří bojovali ve Vietnamu, byli hrdinové". Proto podřadil 
původní broadwayský antimilitaristický scénář subideologické for
mě oslavující jen „nápaditou hudbu" a bezobsažného „ducha svo
body". |e nutno připomenout, že ve stejné době 70 procent 
Američanů zastávalo názor, že ono údajné „hrdinství" ve Vietnamu 
bylo ve skutečnosti „zásadně špatné a nemorální". Navíc samotní 
američtí režiséri jako Peter Davis natáčeli taková protiválečná díla 
jako film Srdce a myšlenky, Emile de Antonio natočil už koncem šede
sátých let velice působivý film V roce prasete. 

Ještě subideologičtějším způsobem zrežíroval Miloš Forman film 
Ud versus lMrry F/ynf, v němž pornografický časopis Hustler zobrazil 
jako symbol „svobody projevu", a přitom utajil, že v tomto časopise 
je zobrazováno sexuální otroctví, bití žen, jejich mučení, beštiálni zná
silňování a degradace. Forman neukázal Hustler, v němž muž svor
kami spíná bradavky americké černošky a prohlašuje, že při pohledu 
na tento obraz se „postaví každému muži". Feministka Gloria Stei-
nemová položila společensky nevyslyšenou otázku, zda by mohl být 
tento film nominován na pět Zlatých globů, kdyby obdobným způ
sobem oslavoval například antisemitského vydavatele. Tuto otázku si 
česká média nikdy nepoložila a naopak film a jeho režiséra prezento
vala téměř jako umělecké hrdinství bojující za lidská práva a svobodu 
slova. Je jistým paradoxem, že subideolog často utíká před ideologií 
ve své vlasti, aby v cizí kultuře submisivně sloužil jiné. Jeho tvůrčí 
metodou je subrepce — zamlčení pravdivých skutečností. 

Jestliže opak civilizovanosti spočívá ve zmenšení sebeidentifikace 
a soucitu s druhými, pak jsou subideologové oslavující pornografii 
jako svobodu slova naopak reprezentanti decivilizačního trendu, proti 
kterému i na Západě existuje dlouhá „antipornografická" tradice, která 
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však nemá nic společného ani s politickým moralizátorstvím, ani 
s křesťanským fundamentalismem. Tuto tradici reprezentují ovšem 
kritičtější umělci a filozofové, kteří se naopak snaží ukázat, že por
nografie je hlubší politickou a decivilizační metaforou, než jsou si 
schopni uvědomit subideologové. 

Politická pornografie jako služba veřejnosti 

Právě baudrillardovskou vizi pornografie naplnila manipulátorská 
„reality show" nazvaná Český sen, kterou na jedné straně aktivně vy
tvářeli a na druhé straně pasivně dokumentovali dva studenti FÁMU 
v roce 2004. Obdobnou uměleckou strategii zvolili ve stejné době pro 
svůj umělecký projekt Explosive i dva studenti výtvarného oboru na 
Vysokém učení technickém, kteří umístili do centra Brna dvě atrapy 
bomb, aby posléze v rámci „vizuální komunikace s veřejným prostře
dím" sledovali, jak tyto „sochy" likviduje policií přivolaná pyrotech
nická skupina. Oba projekty jsou nejaktuálnějším dokladem toho, že 
k politickému pornostylu, ke kterému patří manipulace „natvrdo", 
se stále více přiklání i umění. 

Projekt Český sen byl však výjimečný nejen tím, že šlo o otevřeně 
klamavou reklamní kampaň na fiktivní hypermarket v Letňanech s níz
kými zaváděcími cenami, ale že je to první hyperrealistické porno vy
produkované za pomoci veřejnoprávní České televize. Renomované 
reklamní firmy, a především tvůrci filmu v něm vystupují nejen jako 
scenáristé a manipulátori situace, ale zároveň jako „pornoherci". 

Manipulativní logika tvůrců Českého snu však není zcela vzdálená 
performativní logice sekty Om šinrikjó, která v roce 1995 zaúto
čila nervovým plynem v tokijském metru s argumentem, že se blí
ží konec světa a právě útok v metru je potvrzením a počátkem 
globální zkázy. 

Studenti FÁMU samozřejmě nezaútočili zbraněmi hromadného 
ničení, ale jen reklamním masovým bombardováním, které však za
sáhlo několik tisíc spotřebitelských obětí. Manipulátori tak prostřed
nictvím Českého snu provedli jakýsi spotřebitelský informační útok, 
který' měl potvrzovat apokalyptičnost jejich vidění reklamního a spo
třebního světa a zároveň legitimizovat jejich manipulaci. 

Oběma skupinám byla společná i volba cílové skupiny. Předmětem 
útoku se stali lidé, kteří jsou ve veřejném prostoru nejvíce zranitelní. 
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Na jedné straně to byli lidé v tokijském metru, na druhé ekonomicky 
a informačně slabí spotřebitelé jako důchodci. Jedním ze znaků 
politické pornografie je skutečnost, že jde vždy o nějakou formu 
sociálního hyenismu. 

Film Český sen začíná politickou pornografickou otázkou: „Proč 
chceme podvést lidi? (Tedy otrávit je?) Na to neodpovíme my, ale 
náš film! (Informační plyn.)" 

Zatímco „otrávení" spotřebitelé zakusili zklamání a stud, neboť 
se ocitli v zrcadle pornozóny, samotní manipulátori se bránili, že film 
je jen „reakcí na zvláštní historické údobí, ve kterém žijeme". 

Vyprodukovat pornoscénář, dokumentovat manipulování s lidmi 
a posléze tuto ponižující manipulaci veřejně předvádět - to je součas
ná kultura politické pornografie. Přesně v duchu Welshových hrdi
nů, kteří také „umělecky" pochopili, že většina společnosti se ráda 
dívá „jak se s lidmi vyjebává". Na takový žánr lze získat i „chechtáky", 
rozpočet projektu Český sen přišel na 19 milionů korun. 

Baudrillard však takovým tvůrcům „porna" klade závažnější otáz
ky: „Co zmůže porno v pornografizovaném světě? Co zmůže umění 
v předem simulovaném a travestovaném světě?" 

A je třeba si klást i další otázky: Co znamená, že společnost vůbec 
neprotestuje proti médiu veřejné služby, které funguje jako podpůr
ný trenažér politických pornografických akcí a manipulací? 

Je libo politický kaviár nobo pissing? 

Kromě individuálních reflexí fenoménu celospolečenské „pornogra
fie" existuje na Západě již po několik desetiletí významný politický 
proud ve feminismu, který poukazuje na to, že mnohá pornografická 
díla mají se zobrazováním sexu příliš málo společného. Sex v pornu 
je často jen maskou pro jinou touhu - touhu ovládat druhé a lidsky 
je ponižovat. Některé feministky proto poukazují na skutečnost, že 
mnohá pornografická díla ukazují to, co si muži nejvíce přejí — ženy 
bité, znásilňované a lidsky degradované. V pornografii se skutečně 
zcela okázale demonstruje, že nejde o sex, ale o moc, tedy o schop
nost jednotlivce nebo skupiny osob vnutit druhým svoje cíle či ovládat 
určité vývojové události. Matoucí je pouze ona pornografická skuteč
nost, že tato moc se vykonává prostřednictvím nejintimnější lidské 
aktivity — sexuality. 
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Na půdě Evropského parlamentu se letos otevřela diskuse o změ
ně právní definice pornografie ze současného „ohrožování mrav
nosti" na „diskriminaci žen". Motivace této změny je inspirovaná 
právě posunem v poznání, že pornografie je spíše transpolitický 
a transsexuální fenomén, který vychází nikoliv z pudové temnoty lid
ské sexuality, ale ze sociální „temnoty" lidského chování, v které 
ústřední roli hraje moc, zneužívání a ponižování. Podřízenost, ať už 
sexuální nebo občanská, je především politický problém a nemůže 
se stát jen věcí nějaké zdravotnické sexuální výchov}' nebo před
mětem občanské morálky. 

Této interpretaci dává za pravdu i aktuální stav na českém porno
grafickém trhu. Ve videopůjčovnách se jako standardní pornoproduk-
ce nabízí právě ty videokazety, které spojují sexualitu s ponižováním 
lidské důstojnosti, včetně patologických praktik, které se v porno
grafické hantýrce označují jako „kaviár" nebo „pissing" (pomazání 
těla lidskými exkrementy nebo pomočení). Zeny jsou před souloží 
uvězněny, unášeny s ucpanými ústy, ohrožovány zbraněmi a nako
nec podle scénáře moci zobrazovány tak, že se jim to vlastně úžasně 
líbí. Tato politická pornografie přináší prostřednictvím dehumanizo-
vaných ženských obětí jedno důležité sdělení mužům: „Vaše moc se 
nám líbí!" 

V české společnosti se projevuje příznačná genderová společen
ská schizofrenie — veřejné videopůjčovny jsou plné pornografie, která 
zobrazuje neúctu k člověku, propaguje násilí a sexuální patologické 
praktiky, ale soudní síně jsou zcela prázdné, neboť neexistuje spo
lečenský zájem naplňovat paragraf 205. 

Tento rozporuplný společenský stav je potvrzením dvou komple
mentárních skutečností. První spadá do oblasti právní filozofie, neboť 
se potvrzuje teze, že to „není právo, které kráčí před mocí", ale nao
pak, že „právo za mocí jen pokulhává". Bez skutečně výkonné poli
tiky a moci je každé právo jen formální, a hlavně nevymahatelné. 

Druhá skutečnost je závažnější. Tím, že existuje silná lhostejnost 
k politické pornografii, sama společnost odhaluje mocenskou gen-
derovou povahu, kdy jsou ženy sociálně předznásilněné. 

Paragraf 205 je plodem ideologického právního formalismu, 
kterým se společnost snaží zamaskovat genderovou asymetrii moci 
za pomoci bezpohlavní humanistické ideologie. A tak je společnost, 
přestože český právní řád přiznává každé ženě formálně statut 
nedotknutelné lidské bytosti, v praxi k výkonu naplňování zákona 
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lhostejná, respektive politicky předpojatá. Pornografie je totiž pře
devším politikou těla, která má demonstrovat, jaké symbolické 
zobrazování moci má ve společnosti dominovat a komu je samot
né zobrazování moci přednostně určené. Jestliže tradiční starověká 
teologická otázka zněla „Může být žena člověk?", pak je součas
ná absentující soudní praxe výmluvnou společenskou odpovědí. 

Jeden z triků jak banalizovat a vytěsňovat transpolitický aspekt 
pornografie a mocenskou řeč těla je snaha prezentovat porno pro
střednictvím kvaziodborné teorie o neškodném imaginativním ven
tilu mužů. Tuto pseudovedeckou ideologii razí v Cechách například 
přední sexuolog Radim Uzel. Podle něho je porno pouze pohádko
vý „fantaskní úlet, svět mužských snů, s nadsazenou a idealizující 
představou". 

K politické pornografii je společnost však netečná nikoliv proto, 
že by byla morálně lhostejná, ale protože je politicky předpojatá, 
sociálně předjednaná, a nechce se tudíž proti moci mužů angažovat. 
Ke své předpojatosti a na svou obranu dokonce i kriminální policie 
říká, že se nechce „ztrapnit", aby nemusela pak zabavené pornoka-
zety obchodníkovi vracet. 

Je zřejmé, že nejdřív musí existovat politická vůle, jako například 
v případě normalizačního seriálu ľ fičet případů majora Zemana, které 
se stalo předmětem zkoumání policie na popud státního zastupitel
ství, nebo v případě vydání Hitlerovy knihy Mein Kampf, a teprve po
tom bude i policie mít pocit, že se „neztrapňuje", ačkoliv oba příkla
dy jsou zjevně problematické. 

Aleš Krupka, ředitel české firmv Willi distribuující pornografický 
materiál, zcela otevřeně prohlásil, že ve hře nejsou morální, ale poli-
ticko-ekonomické aspekty: „Mně se porno s hovnama také nelíbí, ale 
respektuji, že po tomto zboží je poptávka." Teze, že je nutné něco 
„respektovat" z důvodů liberálního ekonomického zákona nabíd
ky a poptávky, obsahuje v sobě právě politický aspekt. Jestliže navíc 
platí, že moc jsou peníze, pak je zákon poptávky a nabídky dalším 
dostatečně ilustrujícím příkladem toho, že „moc je vždy před prá
vem", a dokonce i před „sexem". 

Jestliže se po roce 1989 prosazoval „gangsterský" typ liberální 
politiky, který sami „otcové privatizace" výstižně charakterizovali 
jako typ politiky, která byla na útěku před právem, v oblasti „sexuál
ního průmyslu" se dodnes prosazuje obdobně právně vzdalující se 
„útěkářský" typ politiky. 
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Proč je však společnost politicky stále předpojatá a policie nečin
ná i v případě zcela evidentního porušování zákona? 

V české společnosti ani patnáct let po zhroucení komunismu ne
existuje výrazně genderová, respektive žádná výrazná feministická po
litika. Aktivity, ať už v podobě vládní koketérie s gender mainstrea-
mingem nebo ve formě různých snah ženských organizací, jsou svým 
charakterem apolitické, neboť tyto aktivity se nechtějí otevřeně dotý
kat podstaty moci. Ale tak jako nemůže existovat občanská společ
nost bez občanské politiky, nemůže existovat genderová demokracie 
bez politicky se „pohlavně" angažujících bytostí. V hegemonické jed-
nopohlavní kontinuitě zůstává politický systém „pohlavně" stále mo
censky nezpochybněny. Patriarchální rezidua, genderové stereotypy 
a nové formy sexuální a ekonomické diskriminace tak vytvářejí aktu
ální politický koktejl, který společnost konzumuje, jako by se jednalo 
o něco zcela přirozeného, co se věky vytvořilo samo sebou a bude 
existovat i v daleké budoucnosti. 

Havlova politika - mocenská půjčovna 
moraine politického tola 

Skutečnost, že se porno stává transpolitickým rámcem, v němž sexu
alita, peníze, technologie, hyperrealita a moc jsou vzájemně propleteny, 
však vzbuzuje dojem, že je nemožné toto pornografické klubko roz
plést. Jenže tuto lest se pokouší reflektovat nejen Kafka, Gombrowitz, 
Welsh, Churchillová, Lipovetsky, Baudrillard, ale i „antipornografický" 
feminismus. Všem kritikům je společné vědomí, že v posledním stole
tí se politika a sama společnost stává stále více „pornografická" a člo
věk musí stále dovedněji vzdorovat této irealitě, která se vyznačuje 
stavem totální substituce pojmů a exhibicionistickým manýrismem. 

Navíc nejen v minulosti, ale i v dnešní době existuje mnoho pří
kladů pornopolitiky jako okázalého agresivního politického předvá
dění a výkonnosti, nekonečného cyklu promyšlené manipulace, jak 
mají věci „vypadat", včetně vzájemného propojování „citlivých míst" 
spojeného v násilným zcizením slova a významu, hranic mezi sou
kromým a veřejným, osobním a politickým. Všechny tyto rysy je 
možno nalézt především v dlouhodobých ozbrojených konfliktech 
například na Blízkém východě nebo v Čečensku. Nejokázaleji ale by
ly zpřítomněny v krátkodobém americkém snu o Iráku. 
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Například existence a nebezpečí zbraní hromadného ničení v Irá
ku musely „vypadat" větší, než jaké skutečně byly. Americký gene
rál Anthony Zinni ve své knize Bitva pňpravena napsal, že vedení 
Pentagonu proto, aby důvody k válce vypadaly přesvědčivěji, do
konce samo „vytvářelo vlastní zpravodajské informace odpovídající 
jeho potřebám". 

Do režimu manipulativního zveličování zapadaly a dodnes zapada
jí neustále se opakující výzvy zpravodajských služeb o plánovaných 
teroristických útocích, které nepřímo zastrašují nebo znejisťují civil
ní populaci a ovlivňují politiku mnohých vlád. Planý poplach nebo, 
jak se ukázalo v létě 2004, dokonce zcela zežluklé informace tajných 
služeb s několikaletou prošlou lhůtou, zvyšují bezpečnostní stupeň 
v zemi. S rozpadem bipolárního světa se v globální vesnici dosta
vila po 11. září 2001 sofistifikovančjší forma „boje proti vnitřnímu 
nepříteli". 

Jako vytvářeli studentští manipulátori Českého snu v národním mě
řítku vlastní informace, které by odpovídaly potřebám jejich pseudo-
dokumentárního scénáře, v globálním rozměru tak činili ve svém 
pseudodemokratickém scénáři v Iráku i tvůrci Amerického snu. 

Důležitou součástí této veřejné hyperrealistické inscenace, v níž 
vystupovala ve vedlejší roli i Česká republika, byl i předválečný dopis 
osmi evropských státníku podporujících okupaci Iráku, který' sepsal 
Bruce Jackson, bývalý příslušník americké zpravodajské rozvědky 
a pozdější ředitel zbrojařské firmy Lockheed. V tomto dokumentu 
se opakovaně zdůrazňovalo, že zbraně hromadného ničení iráckého 
režimu „představují jasnou hrozbu pro světovou veřejnost". 

Když se prezident Václav Havel připojil na poslední chvíli se svým 
podpisem k vizi Amerického snu, netušil, že se stává obětí svého 
malého Českého snu. Na jedné straně se jeho signatářství stalo výra
zem manipulace jak oklamat světovou veřejnost, na druhé straně stej
ným aktem signace potvrzoval, že je sám obětí manipulace. Řečeno 
slovníkem welshovských hrdinů, v pornosituaci není vůbec jasné, kdo 
s kým vlastné „vyjebal". 

Psychologie politické pornografie ukazuje zcela jasně, proč jsou 
právě takovéto podpisy nezbytné: jak napsal Michael Moore, lidé 
prostě „chtějí při vojebání slyšet vyznání lásky", a to jim zaručí svým 
srdíčkovým podpisem právě Havel, protože občané se při znásilňo
vaní demokracie nechtějí „dívat do ksichtu obludě nad sebou", jakou 
je Bush, Berlusconi, Putin nebo Blaire. Dnes tudíž i pouhý politický 
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podpis pod lidsky nedůstojnou a agresivní prezentací světa musí mít 
svůj svůdný pornografický (řecky grafó = píšu) rukopis moci. Reži
séri nových globálních struktur moci pochopili, že jejich moc musí 
být založena na herectví politické pornografie druhých. 

Americký filozof českého původu Martin Beck Matuštík v člán
ku Modlitba pro Ameriku napsal v narážce na Havlův esej Moc bezmoc
ných, že se modlí, aby „někdejší bezmocní procitli z dětských snů 
o Americe". Jak se ale může Václav Havel vůbec někdy probudit, 
když politická virtualita má parametry hyperreality a malý politicky 
pornografický Český sen splývá s velkým Americkým snem? 

Není třeba si klást spíše kritickou baudrillardovskou otázku, co 
zmůže politický pornograf v pornografizovaném světě? Je schopná 
si ale sama česká společnost přiznat, že se po roce 1989 stal její my-
tologizovaný hrdina globálním politickým pornohercem a intelektuál
ním hochštaplerem, který' z ideologických důvodů začal své morálně 
politické tělo propůjčovat do různých domácích, ale i zahraničních 
pornoseriálů jednou nazvaných „Morální budování státu v éře reál
ného kapitalismu a bankovního socialismu", podruhé „Humanitární 
bombardování v Jugoslávii" a potřetí „Americký sen v Iráku" a po
čtvrté antiteroristický „Výbor pro současné nebezpečí"? 

Pornoverze konfliktu civilizaci 

Jestliže se na počátku války v Iráku, která byla později generálním 
tajemníkem OSN Kofi Annanem označena za „nelegální", manipu
lace s fakty nejevila zcela brutální, pak po dobytí Iráku se cele ob
nažila pornografická tvář války. Obrazy iráckých zajatců s dráty na 
genitáliích nebo s penisy v ústech druhých vězňů představovaly ob
razy nikoliv obscenity, ale současné pornopolitiky. Vojenský export 
západní demokracie a teze prezidenta Bushe „Vedeme válku, aby
chom zachránili civilizaci" byly však založeny na hluboce mylném 
předpokladu, že oběti války budou reagovat ve shodě s pornografic
kou realitou: „Vaše moc se nám líbí!" 

Intimita lidského těla, která se stala předmětem veřejné politiky, 
a politická pornografie měly sloužit jako varování všem, kdo se nebu
dou chtít podřídit moci Amerického snu. Fotografie iráckých vězňů, 
jejichž nahá těla byla navíc pomazaná exkrementy, ukázaly, že politick)' 
patologická pornografie je transgenderová a transpolitická, a nedá se 
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tudíž zúžit jen na laciné české sexshopy, protože je přítomna i v poli
tických okupačních věznicích. 

Když Samuel Huntington psal na režimní objednávku v rámci 
projektu Ústavu strategických studií svou eschatologickou vizi na té
ma budoucnost americké zahraniční politiky, netušil, že se jednou sa
motná přítomnost amerických vojaček pózujících u nahých mrtvých 
nebo živých těl muslimů stane pornografickou verzí jeho vlastní pro
pagandistické teze o konfliktu civilizací. 

Na politické pornografii produkované y prostorách věznice Abú 
Ghraíb je však nejpříznačnější jedna věc: fotografie zneužívaných na
hých těl zachycují, že nejerotičtější část těla — lidská tvář - je zcela 
zakryta černou kápí. Filozof Václav Bělohradský napsal, že je to znak 
unilateralistické moci, která říká: „Přede mnou nemáš právo na svou 
tvář... já jsem hegemon!" Stejné násilí politické pornografie promlou
vá i z vítězného snímku prestižní soutěže World Press Photo 2003, 
kurou vyhrál francouzský novinář |ean-Marc Bouju za fotografii 
zachycující iráckého vězně s černou kápí na hlavě sedícího na písku 
za ostnatým drátem se svým čtyřletým synem v náručí. 
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Podle Lévinase má lidská tvář v sobě cosi esenciálně bědného, 
neboť je „nejvíc nahá" a jakoby přímo vyzývá k aktu násilí. Proto 
hledíme-li dokonce i na uměleckou fotografii Pierra Daguina, který' 
v cvklu Nude zobrazuje nahý akt ženy s černou kapuci na hlavě, a jsme 
jako diváci nuceni se dívat prostřednictvím oka jeho přístroje pří
mo do vagíny modelky, stejně na této fotografii nevidíme nic erotic
kého. Eros umřel na pitevním uměleckém stole pod temnotou lid
ské, ženské tváře. 

Černou kápí zakrytá lidská hlava však vyzrazuje ještě jinou poli
ticky důležitou pornografickou souvislost. Nepřátelská tvář nesmí 
být odhalena, protože kdyby byla odhalena, mohla by demaskovat 
samotnou simulační podstatu války proti terorismu, která potřebuje 
především neviditelné a virtuální nepřátele. Pornografický politický 
eros potřebuje oběti, které nemají tvář, tak se zaručí beztrestnost ce
lému tyranskému systému. 

Politolog Robert Kagan se mýlí, když tvrď, že rozdíl mezi americ
kými a evropskými politiky je v tom, že první postupují podle sta-
rýxh násilných pravidel hobbesovského světa, zatímco druzí jednají 
podle pravidel postmoderního světa, v kterém se odmítá síla. Politici 
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na obou kontinentech, ať je to Berlusconi nebo Bush, už dávno po
chopili, že k tomu, aby se udrželi u moci, dnes nestačí tradiční politika, 
machiavelistická nebo hobbesovská, protože moderní Machtpolitiku 
nahradila postmoderní Pornopolitika. Snem politiků 20. století bylo 
vlastnit technologii umožňující vyrábět zbraně hromadného ničení, 
snem politických pornokratů je vlastnit technologii produkující in
formace a systémy hromadné manipulace. 

Součástí politické pornozóny však nemusí být jen násilné akty, ale 
i zákazy. V Izraeli jsou čínští dělníci nuceni podepsat smluvní úva
zek, podle něhož nesmí mít s izraelskými ženami včetně prostitutek 
žádný sexuální styk a nesmí zde uzavřít sňatek. 

Tmavé sperma a exkrement průmyslové inseminace 

Zatímco Český sen se rozplynul na zelené louce se zjištěním, že hy
permarket je ve skutečnosti jen umělohmotný reklamní megaobraz 
simulující jednu stěnu budovy, Americký sen dokonal poté, co ve 
věznici Abú Ghraíb, v Mosulu nebo v Basře vytekla z mučených těl 
krev, mužské sperma a vězněná těla byla pomazána zvláštním tma
vým exkrementem, který se na inkriminovaných fotografiích jevil spíš 
jako exkrement ropy — na rozdíl od českého porna, kde byly ženy 
pomazány „jen" lidskými výkaly. 

V maskulinním světě politické pornografie má ropa jako tmavé 
virilní sperma průmyslové inseminace novodobé znaky mužské plod
nosti a moci. A aby sen o západní výstavbě demokracie na Blízkém 
východě měl na závěr svou pornopolitickou pointu, nabídl prezident 
G. W. Bush, že před odchodem vojsk zboří Abú Ghraíb a vybuduje 
Iráčanům novou věznici. Nová americká věznice tak měla být sym
bolem pokrokové irácké společnosti a tečkou za západní vizí politic
ké svobody pro islámský svět. 

Bostonský profesor dějin a mezinárodních vztahů Igor Lukeš upo
zornil na „orwellovský"' jazyk prezidenta Bushe. V poselstva o stavu 
Unie na obhajobu své preventivní války Bush například prohlásil, 
že „Amerika nikdy nebude čekat na povolení k obraně bezpečnosti 
vlastní země" . Jako by to byla Amerika, která byla napadena. 
V médiích pak neustále tvrdil, že Irák bude plně suverénní, ale irácké 
úřady nebudou mít kontrolu nad americkou armádou ve vlastní 
zemi. Tento orwellovský jazyk se promítl i do dokumentu rezoluce 
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Rady bezpečnosti OSN, která schválila přechod moci v Iráku a plné 
převzetí svrchovanosti vlády po 30. 6. 2004, na druhé straně této 
vládě nedává žádné pravomoci nad okupačními silami. 

Tak jako je pornografie substitucí sexuální skutečnosti, obdobně 
i pornopolitika vychází z nedostatku zájmu o skutečné politické akty, 
a proto tíhne k jednostrannosti — unilateralismu. Není-li možné změ
nit realitu (například prosadit vojenskou akci v rámci OSN nebo na
stolit demokracii v odlišné kultuře), stačí změnit představu o této 
realitě v podobě „světové hrozby" nebo „obraně bezpečnosti vlast
ní země". Pornografie je však produktem nikoliv emancipace, ale 
strachu — sexuálního nebo politického. 

Výrazem politického strachu je i skutečnost, že soukromě vybraní 
iráčtí političtí vůdci, kteří často nemají žádnou politickou legitimitu 
nebo přirozenou autoritu — a tudíž nereprezentují skutečný politický 
smysl věcí — jsou na veřejnosti prezentováni jako jediní političtí zá
stupci! Právě takovéto prosazování a zveřejňování cizích, často zce
la soukromých mocenských zájmů je vždy jen substitucí veřejné po
litiky, kterou nemůže ochránit ani ta nejdokonalejší soukromá zahra
niční ochranka. Model afghánské zahraniční privatizace politiky, kde 
se instituce prezidenta přeměnila na úřad satrapy, se ukazuje i v Iráku 
jako málo úspěšný. 

Ukázkovou metaforou osvětlující povahu současné politické por
nografie a „války proti terorismu" je i odhalené „soukromé" podni
kání jedné americké bezpečnostní skupiny, v jejímž čele stál bývalý 
příslušník amerických speciálních jednotek seržant Keith Idema, 
který v Kábulu zřídil tajnou mučírnu a vězení pro údajné teroristy. 
Oddíly NATO mu půjčovaly ženisty, americkému velení oficiálne pře
dal Afghánce podezřelého z terorismu a afghánská policie dokon
ce přehlížela, že mučí jejich občany. Ačkoliv tato skupina vedla „sou
kromou válku" a „předstírala boj proti terorismu", v jejich vězení 
v okamžiku zatčení byli nalezeni zbití afghánští muži, zavěšení u stro
pu za nohy. Tuto firmu bylo nutno exemplárně potrestat, protože zcela 
nepokrytě ukázala, že válku proti terorismu je nutno především „před
stírat" přesně v duchu welshovských hrdinů: nejde o to si zašukat 
(respektive skutečně bojovat proti terorismu), ale vše tak musí pře
devším vypadat! 

Ze sloganu „válka proti terorismu" se stal účelový politický štítek, 
který se dá přilepit například na „zlotřilé státy", různá osvobozenec
ká národní hnutí, kritický americký disent, ale dokonce i na britského 
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zpěváka a skladatele Stevense. Undergroundová skupina Plastic 
People of the Universe nahrála v době největšího normalizačního 
hysterického běsnění a zlovůle komunistické moci skladbu s názvem 
100 bodů, kde pouze sugestivně vyjmenovávala, koho všeho se Moc 
bojí — například i zpěváků. 

Pornopolitika je deus ex machina politiky, neboť nahrazuje skuteč
né hybatele politického dění. Pornografií se tak stává jakékoliv jedno
stranné a manipulativní představování nejen pohlavního, ale i politic
kého aktu, které vychází z nedostatku komunikace a performativnosti. 
Jak napsal židovský spisovatel Gilad Atzmon, postmoderní svět se 
změnil v peep show a lidé v pasivní voyery. 

Součástí „orwellovské" řeči je i promiskuitní prolínání pojmů, kdy 
stejní politici, kteří iniciovali politiku jako porno, v okamžiku medi
álního odhalení posléze sami veřejně volají: „Hanba!" jejich slova 
o „hanbě" jsou však součástí hegemonistické obscenity, protože tato 
řeč znovu ucpává ústa těm, kteří byli zneužiti. Tentokrát to už nejsou 
penisy, které mají obětem ucpat ústa, ale simulakrum politické morál
ky. A aby se této rádoby antipornografické morálce dostalo zadost, 
i I.vnndie Englandová, první americká vojačka obviněná v souvis
losti s mučením iráckých vězňů, byla vojenským soudem zároveň 
obviněna z „přechovávání pornografie". 

V minulosti existovala politická pornografie například v nacis
tické době, která zachycovala kolektivní znásilňování židovských žen 
muži „Železné gardy" v Rumunsku za Codreanuovy vlády, přesto 
ale neexistovala pornografie jako politika, kdy sami političtí strůj
ci těchto zločinů pak triumfálně a veřejně volali nad svým dílem: 
„Hanba!" 

Toto zpytování z hanby však osvětluje Bushuv výrok, že se „cítil 
velmi ponížený skandálem kolem týrání vězňů ve věznici Abú Ghraíb 
podobně jako většina lidí v zemi". Existuje tudíž dvojí hanba: po
nížených a ponižujících. Jenže ta první nemá s tou druhou vůbec nic 
společného. 

Porno simuluje politiku a svým obscénním jazykem říká: „Nemu
síte se angažovat, my to UDĚLÁME za vás a vy se pak sami UDĚ
LÁTE! Zbavíme vás RIZIKA KOMUNIKACE! Ochráníme vás od 
špatného AKTU či rozhodnutí! Zbavíme vás všech tyranů a diktátorů! 
Zbavíme vás politické i sexuální volby. A v případě, že vás dokonce 
ponížíme, zbavíme vás i hanby!" 
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Politicky kafkovská soulož - kartel elit 
a korporátni demokracie 

Americký sen v Iráku je výrazem manipulace vztahu mezi soukro
mým a veřejným, osobním a politickým, výrazem manipulace s poli
tickou terminologií takových pojmů, jako je suverenita nebo demo
kracie. Francouzský filozof André Glucksmann v knize Dostojevskyij 
na Manhattanu, v níž se zamýšlí nad teroristickými útoky z 11. září, 
napsal: „Zdá se, že splynutí soukromého a veřejného, civilního a vo
jenského, ozbrojených srážek a mafiánského násilí, bitek a zločinů, 
vnitřního a vnějšího je všeobecné a nakažlivé. Téměř se stírá rozdíl 
mezi vojnou a mírem." 

Pro promiskuitní splývání veřejných a soukromých sfér bylo pří
značné, že odstoupení ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA) 
George Teneta (poté, co vyšlo najevo, že neexistovaly důkazy o zbra
ních hromadného ničení v Iráku a že na pornografickém mučení ve 
věznici Abú Ghraíb se podíleli i zpravodajci této organizace), bylo 
oficiálně odůvodněno jeho „soukromými" motivy. V politické por-
nozóně nemůže mít chybující politik už žádné veřejné důvody pro 
odstoupení z veřejného úřadu. 

Michel Chossudovsky v knize Pravda o 11. ^áňříki, že klíčoví jedin
ci v Bushově administrativě, včetně viceprezidenta Dicka Cheneyho 
prostřednictvím jeho společnosti Halliburton (největší producent 
ropného zařízení na světě), mají vazby na různé soukromé obchodní 
vojensko-špionážní aktivity, a tak bylo vedení války nakonec podří
zeno realizaci soukromých ekonomických zájmů, místo aby bylo kon
trolováno státem. Ze soukromých institucí, jako jsou výzkumné pra
coviště zabývající se otázkami strategie a organizace ozbrojených sil 
na světě Random Corparation nebo finanční a zbrojařský koncern 
Carlyle Group a další, pocházejí i současní přední američtí politici. 
Není proto nijak náhodné, že právě taková seskupení jako Carlyle 
Group přímo profitovala z 11. září 2001. 

Soukromá válka v masce veřejného zájmu odebírá finance z ka
pes daňových poplatníků, aby naplnila soukromé účty ekonomicky 
a politicky vlivných společností. Možnosti privatizace politiky se po 
pádu bipolárního světa otevřely teprve s válkou proti terorismu, kte
rá se stala staronovou koncepcí sjednocující vládu peněz s vládou 
politickou. Ačkoliv se politika nového veřejného světového pořád
ku odehrává v režii soukromého deterministického chaosu, mnozí 
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politologové před ním „morálně" ustrašeně přivírají oči jako Jiří Pehe 
a tvrdí, že kritéria nastolená Bushovou administrativou „jsou nejas
ná, protože volně směšují roli nestátních a státních aktérů". Porno je 
pornem právě proto, že jeho aktéři nikoliv nejasně, ale naopak zcela 
volně směšují své role a hranice. 

Na svržení saddámovského režimu se podílel konglomerát nej
různějších zájmů a jedním z nich bylo připravit vhodnou půdu pro 
možnou privatizaci iráckého ropného průmyslu. Proto bychom měli 
na tuto válku nahlížet spíše pod zorným úhlem soukromo-nadná-
rodní korporátní intervence a politiky, která zapadá do rámce jakési 
neofeudální demokracie. Charakteristickým rysem této neofeudální 
americké politiky je i klanové pojetí politiky a nepotismus. I do tak 
malé země, jako je Česká republika, vyslal prezident USA na místo 
velvyslance svého bratrance. 

Někteří odborníci hovoří v souvislosti s prací tajných služeb 
O „privatizaci národních zájmů". Tento termín je zavádějící, protože 
privatizační proces je legitimní, zatímco svět se stal němým svědkem 
expropriace - vyvlastňovaní demokracie. Navíc decivilizační vývoz 
demokracie do nedemokratických zemí ukázal, že problémy součas
nosti nejsou ani ideologické, dokonce ani politické, ale civilizační 
povahy. Politického diktátora 20. století nahradí v novém století poli
tický vyvlastňovatel — expropriator. 

Hlavním politickým problémem dnes není rozpoznání stavu, že 
„král je nahý", ale uvědomění si politick}' alarmujícího stavu, že sama 
demokracie je svlečená. A podstata politické pornografie je založe
na na manipulaci s politickou nahotou. 

Fenomén politické pornografie, v níž se zaměňují a mísí soukro
mé zájmy s veřejnými, poodhaluje podstatný rys americké demokracie. 
Vládní politika funguje často jako korporativní „kartel elit" v mas
ce veřejného zájmu. Existence této korporativní demokracie ale pro-
blematizuje tři současné populární diskurzy. 

Jednak populární antiamerikanismus, který pláče na špatném hro
bě, protože to, co se prezentuje jako demokraticky americké, je spíše 
nadnárodně korporativní, stejně jako to, co se prezentuje jako poli
ticky veřejné, je ve skutečnosti více privátní. 

Současně se tím problematizuje i akademický politologický dis-
kurz, který zabředl do kissingerovských úvah o americké idealistické 
politice, kterou určují údajně mravní předpisy, ideje svobody a idea-
lismus Woodrowa Wilsona a Franklina D. Roosevelta. Americká 
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demokracie ale není vedena těmito ideály, nýbrž mechanismem, který 
udržuje systém tak, aby „zisky byly soukromým majetkem, zatímco 
náklady nese společnost". V tomto bodě byl i malý privatizační 
Český sen ve velké politické shodě s Americkým snem. 

Neofeudální demokracie problematizuje i populární politický mo-
ralismus, který se vyžívá například ve zkoumání lží o Iráku a dů
vodech války. Diskurz politického moralismu totiž ve své slepotě od
mítá vidět, že všechny účelové lži jsou téměř ničím proti systémové 
lži, na jejímž základě dochází k vyvlastňovaní samotné demokracie. 

Válka v Iráku ukázala světu, jak se vytváří politika jako kafkovská 
„pornografická" sou-lož! Vládní administrativa totiž opět demonstro
vala, jak je snadné v americké demokracii v rámci kartelu elit vstou
pit z korporátních zasedaček a soukromých farem a ložnic bílých 
mužů do politicky veřejných prostor. Sféry, které mají politicky vedle 
sebe koexistovat, spolu namísto toho kohabitují. Zatímco ale Clin
tonova aféra s Monikou Lewinskou v „Orální" pracovně Bílého do
mu byla jen skandálním sexuálně-politickým flirtem, teprve jeho ná
stupce začal s veřejnou produkcí politické pornografie. 

Demokracii rozkládá politická pornografie stejným způsobem, 
jako intimitu tělesného spojení devalvuje veřejná podívaná. Obdob
ným mechanismem, jakým se násilí v pornografii sexualizuje či eroti-
zuje, se moc násilí v pornozóně politizuje. Například odříznutí hlavy 
amerického rukojmí, raketa vystřelená z izraelské helikoptéry na hlavu 
organizace Hamas nebo tisíce zbořených palestinských nebo čečen
ských domů jsou nejen znaky násilí a teroru, ale především akční 
jazyk současných kopulujících pohybů pornografické světové politi
ky. Impotence této pornopolitiky ovšem vychází z nedostatku zájmu 
o skutečné politické akty, a proto jen simuluje politickou aktivitu. 
Gombrowitzovo varování ale jasně říká: dekapitace na nás sice cení 
své zuby z veřejného prostoru a médií, ale politický smysl věcí uniká 
nebo se skrývá za cynickými východisky. 

]en pár hodin předtím, než skupina ozbrojených mužů a žen zajala 
ve škole ve městě Beslan v Severní Osetii přes tisíc dětí, žen a mužů 
a požadovala stažení ruských okupačních vojsk z Čečenska, se sešli 
v letovisku Soci S ruským prezidentem Putinem německý kancléř 
G. Schroder a francouzský předseda vlády Jacques Chirac a za příslib 
zvýšeného vývozu ropy z Ruska o 30 milionů tun přední západní 
evropští politici mlčeli o genocidě v Čečensku, porušování lidských 
práv nebo pochybných prezidentských čečenských volbách. 
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Vzápětí při útoku ruských ozbrojených složek na školu zahynuly 
stovky rukojmí. A média opět přinášela obrázky politické pornogra
fie Ruského snu, kdy na černobílých fotografiích nebylo možné roz
poznat, zda na polonahých dětských tělíčkách jsou stopy krve nebo 
exkrementy ropy. A opět se ukázalo, obdobně jako při „osvobozování" 
v divadle Dubrovka, že pro státní ruskou moc neexistuje diference 
mezi zajatým rukojmí a útočníkem. A jako v případě útoku 11. září 
americký prezident odmíti nezávislé vyšetření události a okamžitě 
vydal komuniké, že si vyhrazuje právo zaútočit na teroristy kdekoliv 
na světě, stejně se zachoval i ruský prezident. A v duchu Ruského 
snu a Vlasteneckého zákona pak navrhl „protiteroristické" opatření, 
aby parlamentní volba gubernátorů byla nahrazena přímým jmeno
váním hlavy státu. 

Válka proti terorismu, včetně vývozu západní demokracie na vo
jenských pásech nejenže přináší hrozbu občanské války a rozpadu 
státních útvarů, ale především přetváří politickou mapu mnoha zemí 
a gubernií na pouhé satrapie. 

Je stále zjevnější, že obnovení mezinárodního míru a pořádku ne
spočívá ve vyhlašování soukromých nebo politicky účelových válek 
proti terorismu, ale v nalezení mezinárodního mechanismu, který by 
především zajistil, aby každý transnacionální teroristický útok byl nej
dříve vyšetřen mezinárodní komisí a společenstvím. 

Současnou politickou technologii neurčují jen západní politici, ale 
i spotřebitelé, kteří nejezdí na benzin nebo naftu, ale stále více vy
užívají decivilizační palivo v podobě zkapalněného utrpení druhých 
lidí. Podzim západní demokracie nastává za soumraku civilizace — 
zmenšení sebeidentifikace s druhými. 

Podzim demokracie 

Holandský historik Johan Huizinga ve své nejznámější knize Podzim 
středověku poukázal na jeden důležitý příznak dekadence celé jedné epo
chy, který se vyznačoval také „strachem". Středověký strach z prázdna, 
horror vacui, má dnes svou analogii v podobě politického strachu, 
horror terorri, který má i svou ideologickou instituci v podobě Vý
boru pro současné nebezpečí. Znakem podzimu demokracie a jeho 
politické kultury je dekadentní přebujelý ornamcntalismus moci, kte
rý se vyznačuje globální velkolepou touhou vše podřídit politické 
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a vojenské a ideologické kontrole a neponechat nic náhodě. Tento 
úpadkový politický styl však rozkládá demokratické prvky a ve snaze 
spojit všechna detailní rizika a mocenské linie se tato politická forma 
rozvíjí na úkor obsahu. 

Podzim demokracie je spojen s anestetickým mizením jejího po
litického smyslu a samotná „vláda lidu" je dnes udržovaná při životě 
už jen na kapačkách demokratického formalismu a zbytků mediální 
víry. Volby už nejsou mechanismem schopným obnovit smysl de
mokracie, ale spíše nutným zlem prodlužujícím polovyprázdněnost 
politického života. Zatímco reálný politický život se přesunul do ne
opakovatelnosti, demokratické zřízení lpí anachronicky na opako
vatelnosti. Produkuje pochybné režimy, pochybná politická usku
pení a pochybné vůdce, aby je znovu a znovu vracel do politické 
demokratické hry. 

Tak jako porno odstraňuje hloubku erotického prostoru, i poli
tická pornografie (tato zahlazující scéna, kde se prolíná všechno se 
vším) odstraňuje hloubku demokratického prostoru. Už je jedno, 
koho a jakou stranu volíme, protože skutečné mocenské struktury 
jsou silnější než politické strany nebo veřejný občanský prostor svou 
„nad-vnějškovo-vnitřní strukturou". V podzimu demokracie mění 
barvy všechny politické strany — a to je i smysl „moorovského" výro
ku, že Bili Clinton nebo Tony Blair byli jedni z nejlepších konzerva
tivních politiků, které lidstvo mělo. 

Podzim demokracie dokládá i nezájem veřejnosti o politiku, neboť 
v důsledku stále zřetelnějšího a širšího prolínání hranic mezi soukro
mou a veřejnou sférou si většina občanů myslí, že politici nadbíhají 
spíše soukromému sektoru, místo aby měli na zřeteli zájmy svých vo
ličů a občanů. Milionové úplatky francouzského gigantu Elf Aquitai-
ne na začátku 90. let vládě Helmuta Kohla, Berlusconiho zákono
dárné iniciativy v podobě udělení si veřejné imunity, aby se vyhnu] 
právě jako soukromá osoba trestnímu stíhání, rozmazávají každoden
ní hranice západní evropské demokratické politiky. Tajná konta a úplat
ky z české privatizační vlny umožnily některým politickým stranám 
(například ODS), aby se natrvalo etablovaly na politické scéně. Pod
zimu demokracie napomáhá i Světová obchodní organizace, která 
rozhoduje proti vládám ve prospěch nadnárodních společností. 

Krizi politického systému však především určuje změna spole
čenského měřítka. Jestliže se křesťanská teokracie rozpadla změnou 
astronomického měřítka, kdy konečný geocentrický svět, v němž 
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bůh obětoval svého jediného syna, byl nahrazen hrůzu vzbuzujícím 
nekonečným slunečním vesmírem, pak demokracie zaniká změnou 
mizející diference mezi veřejným a soukromým, rozdílem mezi levi
cí a pravicí, politického vnitřku a vnějšku a změnou, v níž jsou lokál
ní státní aglomerace oslabovány globálními politickými konglomeráty, 
jako je například EU. 

V podzimu demokracie mizí i dělicí čára mezi politickými symbo
ly a politickou realitou. Estetiku politické pornografie už po dlouhá 
desetiletí určuje propagandistická mediální manipulace symbolic
kých systémů, tak jak ji prováděla v minulosti nejen goebbelsovská 
nebo komunistická propaganda, ale jak ji například v Americe pro
vozoval Johnsonův prezidentský volební specialista Tony Schwartz 
nebo Reaganův propagandista Michael Deaver. Demokratický medi
ální diskurz stále víc určují politické dekorace a ornamenty, které ve 
své přebujclosti zahalují i samotnou politickou scénu. 

Když byla v Praze 11. září 2004 uvedena premiéra filmu Michaela 
Moora Fahrenheit 9111, kterému krátce předtím vyšla u nás kniha H/o//-
pí bílí mu%i, po projekci filmu následovala diskuse avizovaná sebeiro-
nickým názvem „Mezi námi hloupými bílými muži". Sotva před 
diváky zmizely doslova jateční scény rozporcovaných mrtvých dětí 
naložených na iráckém nákladním voze, moderátor Petr Dudek bez 
jakékoliv empatie položil akademickou otázku, zda se vůbec jedná 
o dokumentární film. Zatímco politolog Roman Joch okamžitě pro
pagandisticky onálepkoval režiséra filmu jako „nového Goebbelse" 
a diváky, kteří s filmem souhlasí, agresivně odsoudil, politolog Pavel 
Barša zakontroval, že „Bush je spratek z oligarchickč rodiny". Spi
sovatel Jan Beneš, který' prožil emigraci v Americe a po návratu se 
mu zjevně nepodařilo se intelektuálně aklimatizovat v nečerno-bílém 
ideologickém vidění světa, šokoval diváky svým názorem, když para
frázoval bolševický slogan, že američtí vojáci v Bagdádu a ruští v Bes-
lanu bojují vlastně za nás, protože jde o válku civilizací. Filozof 
Erazim Kohák, který se vyznával z lásky k Americe, pak přidal vtip, 
že přestože Američané žádné zbraně hromadného ničení v Iráku 
nenašli, mají důkazy — neboť si schovali paragon. 

Úroveň diskuse byla příznačná nejen tím, že měla od prvé minuty 
radikálně sestupnou úroveň a že po tři hodiny klesala stále hlouběji 
do intelektuálního suterénu, ale byla výjimečná právě tím, že se nena
šel jediný hlas, který by mluvil o tom, že pozornost si žádá nikoliv 
zobrazování, ale skutečná tragédie obyčejných lidí, ať iráckých civi-
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listů, kteří ve válce přišli o děti, příbuzné nebo sousedy, nebo americ
kých rodin, které přišly ve válce o své syny nebo dcery. Diskuse tak 
autendcky prezentovala současný globální decivilizační trend, který 
spočívá ve zmenšení sebeidentifikace a soucitu s druhými. Možná to 
bylo i tím, že panelovou diskusi vedli „hloupí bílí muži". 

Symbolickým datem nadcházejícího podzimu západní demokra
cie se stalo jedenácté září, které v sobě zahrnuje nejen decivilizační 
akci, ale i decivilizační reflexi a reakci. 

9/11 = pornoinsconace? 

Ne náhodou se na současné globální pornografii podílejí dva politič
tí dvojníci a rivalové — teroristé a tajné služby. Oba hráči pornozóny 
sdílí společné veřejné politické cogito: „Terorizuji, tedy jsem." Média 
nám denně přinášejí zprávy z „laboratoře ničivé představivosti". 
Teroristické braní civilních rukojmí, obdobně jako braní si veřejnos
ti za rukojmí, násilné pronikání do soukromí a mediálně veřejné po
pravy se staly každodenním jazykem politické pornografie. Stáváme 
se zároveň svědky stále zřetelnějšího terorismu jako „zbraně slabých", 
kterou používá silná ruka státu. Ruské tajné služby se v Kataru po
dílely na atentátu proti bývalému čečenskému prezidentovi Jandarbi-
jevovi a američtí zpravodajci na mučení iráckých vězňů, izraelské 
tajné služby v Damašku připravily pumový atentát na velitele pales
tinské organizace Hamas. 

Rukopis obou rivalů je dnes tak identický, že i mnozí odborníci 
například krátce po útoku na budovy WTC konstatovali, že „vzhle
dem k profesionální logistické přípravě, technologické náročnosti 
a vzdelanostní úrovni atentát spáchala spíše nějaká tajná služba než 
jen radikální skupina". 

Technologickou metaforou splývání jsou různé globální satelit
ní odposlouchávací systém}', jako například proslulý Echelon, který 
taktéž nerozlišuje hranice mezi politickým a ekonomickým, veřej
ným nebo soukromým. Celosvětové posilování pravomocí tajných 
služeb po 11. září v podobě různých „Vlasteneckých zákonů" (Patriot 
Act) dokládá, jakým směrem pokračuje koroze politiky. Dnes se už 
nikdo nepozastavuje nad tím, že britské tajné služby odposloucháva
ly generálního tajemníka OSN Kofího Annana nebo že velmoci jako 
Francie, USA a Rusko odposlouchávaly bývalé zbrojní inspektory 
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OSN v Iráku, Richarda Butlera a Hanse Blixe. Zatímco na české 
scéně se politici ještě bojí dát tajným službám silnější nástroje mo
ci, na slovenské otevřeně koketují s praxí bývalé StB, která by umož
ňovala, aby tajná služba prostřednictvím novinářů ovlivňovala ve
řejné mínění. 

Neměli bychom ale stále pamatovat na to, že dohasínající režim 
rumunského komunistického diktátora Ceauszesca odstartovala je
ho vlastní tajná služba Securitas, která zinscenovala veřejný masakr 
v Temešváru, poté co převezla z piteven lidi, kteří měli důstojně skon
čit v soukromých hrobech? 

A jakou pornoinscenaci viděli diváci na celém světě, když se 
zhroutily dvě věže na Manhattanu? A co tato veřejná inscenace ve 
skutečnosti zakrývá? Jakým znamením je skutečnost, že politický film 
amerického dokumentaristy Michaela Moora Fahrenheit 9/11 je v USA 
přístupný pouze osobám starším 17 let? Bylo to jen proto, že film 
dostal od filmové společnosti The Motion Picture Association of 
America hodnocení R, nebo existoval podvědomě vážnější důvod? 
A jakou psychoanalytičkou nápovědou má být i pověstné politické 
„přeřeknutí" prezidenta G. W. Bushe, když před nejvyššími předsta
viteli Pentagonu prohlásil, že jeho vláda nepřestane spolu s nepřáte
li hledat nové cesty jak ublížit „naší zemi a našemu lidu"? 

Jen pár hodin po útoku 11. září 2001 se veřejnost dozvěděla, že 
agenti FBI údajně nalezli na bostonském Loganově letišti „zapomenu
té" zavazadlo Muhammada Atty a objevili v něm nejen dokument 
s instrukcemi pro teroristickou akci, ale i písemnou závěť, v níž byl 
příkaz, aby se v případě jeho smrti nikdo nedotkl jeho penisu. Je 
opravdu jen symbolicky náhodné, že v iráckých věznicích se američ
tí zpravodajci a mučitelé soustředili na stejný orgán vězňů? 

Politická pornografie inscenuje sice odlišná představení s různý
mi herci, ale v centru veřejného jeviště stojí stále stejný a jediný sym
bolický orgán moci — mužský falus. Testament moci má rukopis jen 
jednoho autora. 

Skryté a politicky nenasytné pohlaví tajných služob 

Přesto existuje jedna drobná diference, která potvrzuje pravidlo. Když 
se ukázalo, že oficiální důvody ospravedlňující válku i informace taj
ných služeb o aktuální hrozbě zbraní hromadného ničení v Iráku 
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se nezakládaly na pravdě, byly pro uklidnění veřejnosti v USA, Velké 
Británii a Austrálii vytvořeny komise zkoumající práci tajných služeb. 
Bvlitílíznačné, že šetření amerického Senátu, zpráva lorda Budera 
i auSEtlské komise došly k totožnému závěru: za chybné informace 
vedoucí k válce mohou nikoliv politici, kteří zavedli své země do vál
ky, ale zpravodajské služby, které poskytly politikům vágní, nepřesné 
a dvojznačné informace. Tyto komise inspirovány jednou známou 
marxistickou poučkou tak ukázaly, jak se z naprosto podřadné kvan
tity zpravodajských informací může v politice zrodit zcela nová 
informační kvalita. 

Proč ale komise v absolutní shodě poukázaly na špatnou práci 
tajných služeb a nikoliv na špatnou práci veřejných činitelů, to nám 
může napovědět feministická kritika zkoumající genderově struktu
rovanou politiku. 

Politická dichotomie patriarchátu nevytvořila jen „veřejného mu
že a soukromou ženu", respektive dvě odlišné sféry společenského 
života, ale navíc rozdělila oblast politiky na to, co je politicky veřejné 
a co je politicky neveřejné a tajné. Nikoliv však soukromé. Jestliže se 
politika často definuje právě jako oblast veřejné moci, spravedlnosti 
a právního systému, pak povaha a role tajných služeb patří jakoby na 
stranu skryté a nevyzpytatelné „ženské" moci založené na lsti, mani
pulaci a klamu, která působí především tajnými mechanismy. Tak jako 
dříve žena do politiky nepatřila pro svou údajnou „nepolitickou" pova
hu, obdobně se očekává, že i tajné služby se budou v rámci politických 
struktur chovat jako „žena" — tedy budou poskytovat politikům „ma
teřsky ochranné, informační operativní útočiště". Předpokladem do
bré veřejné politiky je apolitická loajální povaha tajných služeb, které 
se musí chovat jako bezmezně oddaná a věrná „žena". Politici a ob
čané se obávají moci tajných služeb, neboť jsou pro ně temnou verzí 
politicky nenasytné vaginy dentaty. 

Jestliže v souvislosti s válkou v Iráku byli mnozí přední politici 
voláni veřejností k zodpovědnosti, aby vysvětlili chování svého 
politického dítka, které vyrostlo do podoby nelegitimního agresora, 
pak vyšetřovací komise ukázaly, že za jeho veřejné chování může být 
zodpovědná jen jeho neveřejná anonymní „matka", tedy tajná služ
ba, nikoliv však „otec". Za komunismu byla touto anonymní institu
cí sama „matka strana". Výhodou každé „ženské" instituce je sku
tečnost, že je vlastně nezranitelná, protože nemá viditelně politické 
„pohlaví". Vyšetřovací komise z genderového politického principu 
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prostě nemohou poukázat na vlády a politiky, protože jejich politic
ké pohlaví je příliš veřejně „mužsky" viditelné a jako takové je leh
ce zranitelné na rozdíl od tajných služeb, jejichž „pohlaví" j ^.skrytě 
„ženské". v• 

Navíc v patriarchální společnosti je válečné násilí obdobně jako 
sexuální násilí důležitým symbolem nejen politiky, ale samotné „muž
skosti". A jako je v politice samotná virilita nemyslitelná bez války, 
je v sexuální rovině nepředstavitelná bez násiH. Komise mohla tudíž 
zpochybnit a kritizovat pouze „ženské" instituce a prvky politiky, 
v žádném případě se ale nemohla dotknout její institucionální virilní 
povahy. Označit a pojmenovat skutečné viníky „nelegitimní" války 
by znamenalo veřejně demaskovat politickou pornografii a odhalit 
tvář mnohých jejích politických herců, pro které je válka jakousi per-
formativní politickou erekcí a demonstrací mužské moci. 

Je možné se dotknout pomotala? 

Do současného jazyka pornopolitikv zapadají i politické bonmoty ex
premiéra vlády Miloše Zemana, podle něhož je například pornohe-
rečka Dolly Buster, kandidující do Evropského parlamentu, jedinou 
osobou, která na rozdíl od jiných kandidátů nemá co „zakrývat". Ze-
manovská mluva v sobě zosobňuje nejen omyl, ale i samotný princip 
pornografické politiky, který* je založen právě na tom, co lze ukázat, 
obnažit a zveřejnit. 

Italský filozof Agamben se však ptá: „Je možné se dotknout těla 
pornohvězdy, na níž není ani centimetr, který by nebyl veřejný?" 

Jak předpověděl Gombrowitz, dnešní politik ve své mluvě jen 
programově obnažuje a pohybuje svými umělohmotnými „zuby", 
které však mají zakrýt vyprázdněnost smyslu politické řeči. Proto 
do světa politiky stále více vstupují a její provoz určují političtí por-
noherci. Pornografická demokratická „béčka", jako je Buster, jsou 
pouze otevřenou metaforou politiky, jejíž pokrytečtější verzí jsou 
politická „áčka" jako Bush, Blair nebo Berlusconi. Smysl politic
ké pornohry je týž, byť herci jsou různí - jde o to ukázat, „jak se 
s lidmi vyjebává". 

Zatímco do sexshopů s béčkovým pornem občané nejsou přímo 
nuceni chodit, každodennost áčkové politické pornografie je naopak 
nutí, aby v politické pornozóně hráli roli občanského veřejného 
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komparzu. A většina politiků obdobně jako čeští pornoobchodníci 
nepřímo říká: „Nám se politické porno také nelíbí, ale musíme res
pektovat, že je po tomto zboží poptávka." V rámci volné politické 
soutěže se tak pornokracie stává (na rozdíl od politicky a ekonomic
ky nákladné demokracie) velice lukrativní a výnosnou komoditou. 
Zatímco ale z nového politického systému profituje jen oligarchický 
a korporativní kartel elit, většina společnosti pasivně sleduje, „jak se 
s lidmi vyjebává". 

Hrací veřejné pole, na němž političtí pornoherci ukazují, „jak se 
s lidmi vyjebává", už není demokratickou poliš, ale globální politic
kou pornozónou. Toto prostředí nové moci nepotřebuje v politickém 
smyslu aktivní „lid" nebo občany, ale pouze zpolitizované voyery. 
„Buďte politicky pasivní, ale dobře se dívejte a uvidíte reality show, 
při níž se politicky uděláte, aniž byste přitom museli opustit své po
hodlí! Už nemusíte demonštratívne vycházet do ulic a dělat změny 
zdola nebo chodit k veřejným volebním urnám, protože „historie 
skončila", slibují fukuyamovsky zmanipulovaná globální média a po
litičtí režiséri pornozóny. 

Jak ale porozumět tomu, že ve stejném roce, kdy pornohvěz
da Buster hodlala vstoupit do politiky, bulvární televize Nova zrušila 
rodinnou reality show Milionový pár jenom pro hypotetickou mož
nost, že by se ideální nevěstou mohla stát dívka, která natočila v minu
losti dva pornografické filmy? Odpověď je nasnadě: zatímco politika 
je dnes „jenom" pornografií, televize je pornem porna s virtuální 
telemoralitou definovanou finančními toky nestálých inzerentů. 

Antipornografická politika 

Ve filozofickém smyslu je pornografie vadná nikoliv morálně, politic
ky nebo civilizačně, ale především epistemologicky, protože je zalo
žena na agresivní a falešné iluzi jakéhosi přímého vidění nebo obna
žujícího vjemu, v němž je možno zobrazovat realitu nejen „na oko", 
ale především jakoby reálně „natvrdo". Tedy za pomoci specifického 
symbolického i fyzického násilí, pod jehož tlakem je jakákoliv sku
tečnost (lidská bytost, obraz nebo věc) deformována a prezentovaná 
jako „obnažená" realita. Politická pornografie stejně jako tyranský 
ženský „mýtus krásy" spočívá v předvádění se na nejrůznějších re
klamních politických molech. 
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Strukturální přeměna demokracie souvisí proto i s faktem, jak je 
veřejné a politické „sněmování" svobodných občanů stále více na
hrazováno technomediálním „vjemováním". Například globální ob
razový vjem z 11. září 2001 připravil mnohé vlády, politiky a občany 
o možnost trpělivého „sněmování" nad legislativou omezující práva 
občanů. Jenže právě to je smyslem pornokracie založené na mocen
ské technologii hromadných informačních vjemů. 

S podzimem demokracie se ale změnilo ještě jedno důležité poli
tické měřítko. Pomalé a kritické politické sněmování založené na víře, 
že „demokracie je diskuse", bylo nahrazeno vysokorychlostním tech
nologickým „vjemováním" okázalých politických obrazů jako realit}' 
show. Politickou diskusi nahrazuje mžiková zpráva, nebo dokonce pro-
kalkulovaná reklamní politická inzerce několikavteřinových spotů. 

Apercepce politiky, tedy celostní pochopení souvislostí a porozu
mění obsahu událostí je nahrazováno politickou recepcí, kde důleži
tou roli hrají podprahové podněty a komplexy bezprostředních vjemu. 
Navíc 80 % novinářských zpráv pochází z monopolního informač
ního technologického prostředí, definovaného technikou profesio
nálního marketingu, public relations a korporativního managmentu. 

V informačním věku prožíváme globální informační krizi a sama 
informace je nedostatkové zboží, protože veřejnost je za pomoci no
vinářů a médií systematicky manipulovaná nejrůznějšími kartelový
mi praktikami. Stalo se navíc běžným zvykem, že například přední 
vládní instituce si najímají různé propagační agentury jako Rendom 
Group, aby pak vlády mohly lépe manipulovat s veřejným míněním. 
Snaha vytvořit informační dojem a patřičnou politickou show je 
smyslem současné politické pornokracie. 

Teoretik médií Vilém Flusser nám ale připomíná, že dějinný po
hyb se naopak utvářel bojem proti obrazovým vjemům, neboť samo 
„mvšlení směřuje proti obrazu". Tradice kritického politického myš
lení je v rZvropě stará již dva tisíce let a začala v Řecku právě v obdo
bí, kdy se filozofie postavila proti moci mytických obrazů, tak jak ji 
zobrazovali například umělci na Akropoli. Například Platón, tvůrce 
politického uměni založeného na správě obce, kritizoval mytickou řeč 
Homérových obrazů. 

Současné politické obrazy se obdobně jako starověký mýtus podo
bají snu, s nímž člověk nekriticky splývá. „Říkáme, že máme sny; má
me je opravdu? Spíše ony mají nás; vstupují do mysli, jak samy chtějí, 
ve snu jsme závislí na fyziologických stavech těla a není v nich ještě 
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oddělen člověk myslící od předmětu myšlení," varuje český filozof 
Emanuel Rádi. Susan Sontagová kriticky podotýká, že nejde o to 
držet se „naivního realismu" a platónského rozporu mezi „kopií" 
a „originálem", ale spíše o uvolněni či emancipaci naší závislosti na 
obrazech a hledání kritičtějších nástrojů poznání. 

Skutečnost, že základem politiky se stalo viditelné „obnažování" 
skutečnosti prostřednictvím rychlého „vjemování", je ale nevědomým 
přiznáním, že politika má „pohlaví", a že je tudíž permanentně vy
stavena riziku politické pornografie. 

Právě proto by měl být nejen Americký, ale i Český sen varová
ním před ještě děsivější noční můrou, která se na Východě zjevuje 
jako genocidní Ruský sen v Čečensku a kde je i tamní ropa zcela 
otevřeně pod kontrolou prokremelské společnosti Rosněfť. 

Nejsou tyto politické sny naléhavou výzvou, že je zapotřebí nové 
kritičtější antipornografické politiky? 

Jestliže současné mocenské pornografické „oko" potlačuje poli
tický „rozum", pak je zřejmé, že podzim demokracie nastává na zá
kladě vlastního vadného nekritického „viděni", a je určitým parado
xem, že demokracie zaniká vlastně neviditelně — jako když na podzim 
začíná pozvolna opadat listi ještě zelených stromů. 

Na druhé straně bude do budoucna vždy existovat naděje, že de
mokracie se bude moci obnovovat na základě toho, co bude politic
ky všeobecně myslitelné — nikoliv jenom zobrazitelné nebo před
stavitelné! Najdou však občané sílu k tomu, aby si osvojili novou 
„etiku vidění"? Najdou odvahu k vědomé slepotě vůči pornografic
kému vidění? 

Určitou odpověď můžeme najít v politickém filmu amerického do-
kumentaristy Michaela Moora Fahrenheit 9/11. Tento film je politicky 
vysoce nebezpečný právě tím, že samotný vizuální útok na dvě věže 
budovy WTC vůbec nezobrazuje! Po celou dobu útoku se divák dívá 
pouze do čiré tmy a slyší jen dvě za sebou jdoucí zvukové simulace 
nárazů letadel. Zneviditelnění útoku se stalo antipornografickým 
aktem, který podvrací vládnoucí politickou pornografii založenou 
na inscenaci obrazů. Je nebezpečný nikoliv tím, co zobrazuje, ale 
naopak tím, co nezobrazuje. 

Je podvratný ztrátou politického obrazu a tím, že vrací politiku 
do světa myšlení. 

Zatímco ve tmě obrazy přestávají hovořit, sova Minerva začíná 
naopak protřepávat křídla k letu. 
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Moore jako by intuitivně naznačoval novy' trend nejen v doku-
mentaristice, ale v samotném politickém myšlení, které by mělo vy
kročit směrem k zneviditelnění moci obrazu. Právě v tomto světle je 
srozumitelné i doporučení prezidenta Václava Klause, aby občané na 
film Fahrenheit 9/11 nechodili. Politici se obávají nejen toho, že bez 
moci obrazu přijdou o svou image, ale ještě více toho, že občané v dis-
kurzivním soumraku obrazů začnou politicky kritičtěji přemýšlet. 

Devizualizace totiž vyřazuje chladné západní a neutrální oko, které 
vede ke specifické „výhodě" západní civilizace potlačující své pocity 
a emoce, jednající bez reakce, bez vztažnosti, aby ho nejen nahradila 
technologií ucha, které je jemné a všeobsažné, ale poskytla vjemy 
atakované lidské mysli volný prostor. 

Zatímco běžná produkce dokumentů se pídí, slídí a jde přede
vším za obrazy, dokument založený na devizualizaci jde za obrazy. 
Stává se metadokumentem. A v tom je jeho kritická politická ,,meta-
fyzičnost". Obranou proti politické pornografii tak může být i doku-
mentaristická „epoché" — zneviditelnění generálních obrazů světa. 
Toto zneviditelnění viditelného vytváří předpoklad pro nový duchov
ní prostor, v němž se mohou věci začít nově a více projasňovat. 

Aby se člověk dokázal emancipovat od pornografické moci obra
zů, je zapotřebí nejen epistemologické krize, ale i nových metod, 
jako je technoimaginace nebo desymbolizující postupy, které odha
lují mechanismus symbolických systémů. Tyto systémy fungují jako 
kulturní stroje či technologické deterministické mašiny našeho vidě
ní, naslouchání, cítění, ale i víry. Proto potřebujeme „kontrakulturní" 
instrumenty, které nebudou fungovat jen jako pověstná „filozofická 
kladiva", ale i jako jemné nástroje na kulturní stroje, které nás stále 
více ovládají. Nejspontánnějším „kontrakulturním" nástrojem je ale 
tvořivý indeterministický chaos desymbolizující realitu. Za závojem 
jakéhokoliv pořádku se todž na nás dívá osvobozující oko chaosu. 

Není nejvyšší čas přestat být pasivním divákem vlastního filmu ži
vota, o němž si často myslíme, že je to dokonce špatně vyprodukovaný 
sociální horor, a přitom neděláme nic proti tomu, abychom jeho pří
běh změnili, jsme jen sebevoyersky zvědaví, jak to vlastně skončí? 

Japonský filozof Fuyuki Kurasawa říká, že filmový záznam hři-
bovitého mraku nad Hirošimou nebo reprodukované fotografie mu
čených těl nedokážou pro svou abstraktnost a s ní spojené pomíjení 
všech podstatných subjektivních rozměrů katastrofy vzbudit náš sou
cit. Politická a etická imaginace nefunguje abstraktně a nemůže být 
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jednoduše živena institucionálními mechanismy nebo globálním zpra
vodajstvím. Při sledování každodenních globálních televizních nebo 
internetových zpráv, rozhlasového vysílání, hollywoodské a běžné 
filmové a hudební produkce je třeba dosáhnout obdobného kontra-
kulturního odstupu, jako když se díváme na propagandistické doku
menty z nacistické nebo sovětské éry nebo jako bychom poslouchali 
budovatelské písně. 

Pornografie totiž není jen fikce přímého vidění či zobrazování, 
ale především zvláštní druh mocenské celostní víry, podle niž jsou 
lidé, věci a svět pouhá jsoucna či objekty, kterých je možno se 
„obnažujícím" způsobem zmocnit. Jestliže Machiavelli zcela otevřeně 
popsal představu politické Štěstěny jako „ženy", kterou „musíme bít 
a zacházet s ní neurvale", pak moderní a hlavně současní politici po
kročili dál, když si uvědomili, že je třeba ji ještě svléknout, aby „nad 
ní měli navrch". Machiavellistická a hobbesovská politika byla inovo
vána na pornografickou. 

Diskurz politické pornografie je podvědomě založen na gende-
rovém sexuálně neurotickém pojetí „nahé Pravdy". Jenže kritické myš
lení nám říká, že neexistuje žádná „nahá" pravda, protože i ta nejvíce 
svlečená k nám přichází oblečená v nejrůznějších symbolech. 

Skutečný eros, obdobně jako dobré politické společenství jsou 
možné jen za předpokladu určitého druhu intersubjektivního a me-
takomunikativního porozumění, nikoliv manipulativního „obnažová
ní" nějaké skutečnosti. Eros i poliš jsou „metafyzické" veličiny, které 
jdou za samotné reálné nebo virtuální obrazy a fyzis věcí. 

Ve společnosti existuje jedna velká skupina lidí, o nichž je známo, 
že „chtějí většinou spíše cit než pornografii". Jsou to ženy. Neskrývá 
se zde obrovský politický potenciál a výzva pro novou politickou 
senzibilitu? Pro „antipornografickou" politiku, která by v sobě zahr
novala nejen agendu různých feministických vln, genderu a postmo-
derního transgendcru, ale především politickou filozofii založenou 
na kritické diferenci mezi politickým viděním a vjemováním? Mezi 
nenásilným nazřením skutečnosti a vynuceným politickým striptý
zem? Mezi politikou, v které je politická Štěstěna respektovanou rea
litou právě v tom, jak se sama svobodně odívá a nikoliv jak je násilně 
do nahá svlečenou bitou Ženou? 

Nepřichází s podzimem demokracie šance pro nový feminismus? 
(2004) 
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Teorie sociálních 
atraktorů a krize genderu 

Zaráží mě množství vazeb a vztahů mezi hudbou a celkem 
ostatních prvků kultury. 

(Michel Foucaulŕ) 

Úvod 

Teorie sociálních atraktorů vychází z obecné teorie chaosu, která hledá 
odpověď na otázku, co umožňuje, že svět je spíše chaoticky stabilní 
než zcela nestabilní, nebo naopak absolutně stabilní. Proč například 
nejrůznější jevy (hudební, přírodní nebo sociální) jsou vždy směsicí 
stability a nestability, náhody a periodicity. 

Specificky se teorie sociálních atraktorů zaměřuje na kritické zkou
mání koncepce genderu a možnosti sociální změny. Nezkoumá však 
otázku, jak je lidská bytost konstruovaná či biologicky determinova
ná, nýbrž čím je stabilizovaná z hlediska dynamiky sociálních proce
sů stávání, tedy změny, stability a nestability. 

Atraktory (angl. „to attract - přitahovat, vábit") jsou prázdné, ne
viditelné (často hodně chaotické) subprostory, síly a mechanismy sys
tému stabilizace, které mají sociálně retenční a ontologickou funkci. 
Tyto síly a procesy stabilizace ukazují na určitou ekonomii bytí — v ča
se se vyvíjející systém je přitahován relativně stabilizovaným, někdy 
až zcela klidovým stavem, kterého je dosaženo bez ohledu na jeho 
počáteční podmínky. Atraktory „nepoznáváme", ale jsme do nich 
atraktivně „vtahováni" v rámci ekonomického předporozumění bytí. 
Zvláštností je, že atraktor vyplňuje jen určitou část v prostoru, niko
liv celý prostor. Jejich „funkcí" je stabilizovat víceméně chaotickou 
či nestabilní realitu. Atraktory zajišťují, aby se lidské sociální chování 
pohybovalo od nestabilních vnějších oblastí vysoké energie k stabilizo
vanějším vnitřním nízkoenergetickým oblastem. V případě chaotic
kých atraktorů je tomu ale naopak. 
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Teorie sociálních atraktorů hledá společný skryty jazyk, řád či me
chanismus pro tak odlišné skutečnosti, které nám přibližují dichoto-
mické kategorie, jako je bios a logos, tělo a vědomí, svět přírody 
a svět člověka. Vyhýbá se přitom tradičním filozofickým, politickým, 
náboženským a jiným konceptům a vytyčené otázky a problémy na
hlíží prostřednictvím „neutrální" energetické koncepce či chaotické 
ekonomie života. 

Z pozice této teorie je podstupována i kritika konceptu genderu, 
která je u nás používána z filozofického hlediska značně dogmaticky. 
Například se předpokládá, že gender strukturuje moc dichotomie 
(mužský/ženský, nahoře/dole atd.), aniž by tento koncept mohl sám 
hlouběji osvětlit, jak funguje řád bipolarit. Genderový koncept je za
ložen na předpokladech, které však nejsou samy zkoumány, a záro
veň si automaticky činí nárok na něco, co tento koncept nevysvětluje 
nebo ani nedokáže vysvětlit. (Otázka struktury moci a problematika 
panství zůstává v této koncepci skrytá navzdory své snaze po kritice 
moci. Předpokládaná „cvidentnost" genderové moci ve skutečnosti 
zakrývá hlubší mechanismy moci. 

Logicky se tak nabízí otázka, zda tyto dogmatické předpoklady 
a toto gnozeologické „předbíhání" genderu nelimitují a neredukují 
i možnosti genderové změny v sociálním a individuálním bytí člově
ka. Respektive, jestliže není pochopen mechanismus moci, nejsou 
předem limitované i samotné možnosti hlubší změny? 

Z feministického hlediska je v tomto smyslu gender koncept ur
čitou slepou uličkou a tematizace „krize genderu" je zároveň výzvou 
jít „za" gender. Nikoliv tento koncept cele opustit, ale otevřít se ob
lasti „transgenderu" a prostřednictvím nových teorií formulovat nové 
výzvy feminismu. 

Teorie sociálních atraktorů je pokusem nahlížet na problémy člo
věka a zvláště žen a mužů pomocí neuzavřené či neidentitní vývojové 
dějinné diskurzivní struktury: systém — feminismus — gender — sys
tém — neofeminismus. Společenská maskulinita nebo feminita je na
hlížena prostřednictvím zatraktorované sítě společenských vztahů, 
z nichž mnohé nemají nic společného nejen s biologickým pohla
vím, ale dokonce ani s genderem, protože v kontextu této teorie je 
každý gender transgenderem. 
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Hledáni prázdné struktury 

Pokaždé, když poslouchám hudbu, a je jedno, jde-li o kompozici 
moderní vážné hudby nebo hudební novinku v podobě abstraktní 
hiphopové skladby, se moje apercepce hudby pohybuje v opaku
jících se drahách jakéhosi primordiálního předporozumění, tedy 
v základně stejném proudu či řečišti hudebního prožitku. Jako by 
hudební skladba jen opisovala primordiální strukturu a její hlubší 
kognitivní scénář. 

Jaké síly umožňují, aby se proud hudebního prožitku opakovaně 
pohyboval po stejné hudební stopě nebo trajektorii? Není základem 
či „podstatou" hudby nikoliv například specifická hudební kultura, 
ale hlubší a neviditelná stabilizující kognitivní síť či vrstva, na níž ne-
uvízly naše smysly, ale celá struktura lidského poznávání a prožívání? 
Není hudební tok skladby podoben vodnímu proudu, který se valí 
údolím mezi horami, tedy krajinou, která nevznikla působením sa
motného toku, ale pohybem cizích sil a materiálu, například vlivem 
tektonických sil, a neurčuje tudíž dráhu, směr a sílu toku předem daná 
architektura krajiny? A do jaké míry jsou i lidské bytosti a jejich stabi
lizující ontologické dynamické dráhy předem určeny cizí krajinou? 

Téměř každý rok pozoruji z okna bývalého kostela na Starém 
Městě stále se opakující podivný jev. Poté, co nastane podzim a opa
dnou listy z osamělého stromu v ulici, se na jednom místě seskupí 
neuspořádaná grupa listí, která se pak za pomoci silného větru pohy
buje v nepravidelném kruhu jako pes honící se za svým ocasem. Nej
dříve jsem se domníval, že je to tím, že ve středu víru je dopravní 
značka, která je fyzickým svodidlem „oka" víru, kolem něhož se vše 
točí. Když ale dopravní značka jednoho dne z ulice zmizela a na pod
zim se jev znovu opakoval, musel jsem hledat jiné vysvětlení v podobě 
otázky: Co je to za prázdnou strukturu, která umožňuje, aby dochá
zelo k témuž chaotickému a zároveň pravidelně se opakujícímu jevu? 

Na zasedání Sekce pro rovné příležitosti žen a mužů, která působi
la v letech 1999 až 2002, jsem od starších členek ženských organizací 
opakovaně slýchával udivenou otázku, v níž se pozastavovaly nad ne
ustále se opakujícím genderovým jevem, kdy se většina vysokoškol
sky vzdělaných, ekonomicky samostatných a relativně emancipova
ných mladých žen v běhu svého rozevlátého života stále více propadá 
a nakonec se pohybuje ve zcela tradičním kruhu genderových stereo
typů, hegemonických diskriminací a patriarchálních pastiček. 

I 1 " 



Teorie sociálních atraktoru a kri^egenderu 

Jaký neviditelný mechanismus nebo jaké společenské síly umožňu
jí, aby se i v moderní společnosti po celé generace neustále generovaly, 
reprodukovaly a petrifikovaly stále sobě podobné genderové trajek
torie? A co nám napovídá samotný jazyk, když společnost na adresu 
mladých žen sebeuspokojivě konstatuje, že se konečně „usadily"? 
Jaké síly a mechanismy způsobují jejich sociální „stabilizaci"? 

Mohou mít tyto nesouvisející a zcela odlišné jevy vůbec něco spo
lečného? Může existovat teorie, která by dokázala najít společná vý
chodiska pro tak rozdílné otázky, jako například proč je obtížné 
změnit genderové stereotypy a proč je Schonbergova hudba těžká na 
pochopení? Může vůbec existovat nějaká obecná teorie, která by do
kázala vysvětlit a najít společný mechanismus těchto fenoménů? 

Nenapomáhá nám k tomuto obtížnému úkolu už samotný fakt, 
že všechny tyto nesouvisející jevy jsou směsicí stability a nestability, 
náhody a periodicity? 

Postavme si proto otázku filozoficky obecněji: Co umožňuje, že 
svět (ať už ze sociálního, existenciálního nebo kosmologického hle
diska) je spíše chaoticky stabilní než zcela nestabilní nebo naopak 
absolutně stabilní? 

Není zároveň klíčem k tomuto poznání i porozumění otázce, jak 
je změna vůbec možná? 

Historik Niall Ferguson napsal, že antropologové stejně jako so
ciologové se tradičně více zabývají strukturami než procesem změn, 
zatímco historik se obvykle zaměřuje na věčný problém změny jako 
protikladu struktury. Pokusme se proto podívat na problém genderu 
prizmatem dynamických procesů a hledejme odpověď nejen na otáz
ku, jak je možná či jak se utváří samotná stabilita genderového systé
mu, ale i na to, jaký mechanismus umožňuje, že je velice účinná 
například politická propaganda, marketingová reklama nebo proč se 
například po pádu komunismu vynořil v některých zemích opět na
cionalismus a v unijní Evropě sílí starý antisemitismus? 

Zpět k chaosu 

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, kdy se ve vě
dě zaváděly nové technologie jako digitální počítač, se nejdříve v ma
tematicky orientovaných disciplínách začala formulovat nová teorie, 
která byla radikálním pokusem reflektovat jevy, jež dosud vzdorovaly 
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tradičnímu pohledu. Tato teorie totiž zohledňovala zcela přehlíženou 
skutečnost, že svět je spíše nespojitý', nepravidelný, plný odchylek, 
prostě složitější, než dosud předpokládaly různé modely. Začaly se 
tak prozkoumávat jevy, které se v různých měřítcích opakují, které 
však přesto vykazují značnou náhodnost, neuspořádanost a nestabi
litu. Zároveň se akceptoval důležitý poznatek: nestabilita, tedy struč
ně řečeno „chaos" není něco, co je „mimo", ale naopak něco, co je 
vlastní každému systému. 

Svět, společnost i samotná lidská existence je tudíž nestabilní 
v každém svém okamžiku a tato nestabilita je nejen všudypřítomná, 
ale hlavně strukturovaná. Každá forma bytí, ať už sociální nebo exis-
tenciální, má tendenci nejen ke svému „klidu", ale i k chaosu, tedy 
neustále osciluje na hraně stability a nestability. 

V této teorii, která později proslula jako teorie chaosu, byl kladen 
důraz nikoliv na pevné struktury, ale dynamické procesy. Filozoficky 
řečeno, došlo k posunu od tradiční reflexe a zdůraznění pevného bytí 
a struktur (Sein), ať už v metafyzickém, ontologickém nebo sociálním 
smyslu, ke zkoumání procesuálního dění či stávání se (Werden). Takto 
se začala formulovat dosud nepřijatelná představa „uspořádaného po
řádku". Teorie chaosu si v průběhu času vytvořila i vlastní pojmový 
aparát a jedním z důležitých pojmů se staly i různé typy tzv. atraktorů. 

Co je to atraktor? Termín pochází z anglického slova to attract 
(přitahovat, vábit) a poukazuje na skutečnost, že v čase se vyvíjející 
systém je přitahován relativně stabilizovaným, někdy až zcela klido
vým stavem, kterého je dosaženo bez ohledu na počáteční podmín
ky. Zvláštností je, že atraktor vyplňuje jen určitou část v prostoru, 
nikoliv celý prostor. Pro názornou představu, jak funguje jednoduchý 
atraktor ve fyzice, postačí vzít si například kompotovou třešničku 
a položit ji na jakékoliv vyvýšené místo na talíři: místo, kam se před
mět pokaždé skutálí, je místem s nejsilnější schopností „atrakce". 

Namísto nekonečného pohybu v prostoru se trajektorie v nějakém 
systému nakonec zavíjejí dovnitř, tj. od vnějších oblastí vysoké ener
gie k vnitřním nízkoenergetickým oblastem. Jinak řečeno, ve světě, 
který je pln hrbolů, důlků, pokřivenin, spletí a deformací a který se 
vyznačuje značnou nestabilitou, neboť podléhá různým výkyvům 
a změnám, fungují atraktory jako jakési stabilizující či pevné uzly na 
nejisté síti reality. 

Jaké důvody nás ale vedou k tomu, abychom předpokládali, 
že i cesty lidského myšlení a chovaní fungují jako dráhy, které jsou 
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rozhodujícím způsobem formovány podle atraktorové krajiny, která 
sestává z celé řady nejrůznějších atraktorů — biologických, psycho
logických, sociálních atd.? 

Proč ale předpokládat, že i v tak složitých systémech, jako je na
příklad jazyk, lidské chování nebo subjektivita, existují mnohavrstev-
naté atraktorové sítě, které fungují jako skuteční „držitelé" či „přita-
hovači" významu, postojů, lidské identity, integrity a subjektivity? 

Důvod je jednoduchý: jestliže je skutečnost všudypřítomně chao
ticky stabilní, pak je nutné rozpoznat mechanismy, které zamezují 
tomu, aby se nestala pouze chaotickou, a je třeba prozkoumávat ony 
stabilizující síly v našem nejistém světě. 

Cím to je, že svět poznáváme a prožíváme povýtce jako „stabili
zovaný", přestože opak je spíše pravdou, svět je naopak vysoce 
nestabilní a neustále na hranici řádu a chaosu? A není často kritériem 
toho, co je žádoucí a nežádoucí, správné a nesprávné, krásné a neli
bé, pravdivé a nepravdivé, právě nějaký stabilizující mechanismus? 
Vždyť čím je systém složitější, tím více se stabilita stává suplemen-
tem nejen pro pravdu, krásu, ale i pro genderová kritéria. 

Biologicky nejjednodušším atraktorem je smrt. Zároveň jeho nejpo
divnějším atraktorem je naopak samotný život, tedy jeho permanen
tní schopnost vzdorovat nejjednodušším atraktorům složitým přesku
pováním a sebeorganizací, schopností opakovat či generovat sama sebe 
či své formy v nikdy se neopakujících či identických trajektoriích. 

Jak je to ale s atraktory v oblasti společenského života? Nebyl 
například rozpad komunistického systému de facto rozpuštěním sil 
specifických atraktorů, které posléze vytvořily pověstné mocenské 
„prázdné centrum"? 

Jestliže lidské bytosti žijí v mnoha tělech, tedy nejen v biologic
kém, ale i sociálním, přičemž tato těla si žijí mnohdy dosti autonom
ním, tudíž i nutně protikladným životem a časem, není potom hledání 
a formování stability v nestabilitě základním problémem a úkolem 
pro poznání jak naší multitělesnosti, tak i povahy naší sociální reality? 

Nejsou naše sociální, kulturní, psychologická těla stejně jako rea
lita součásti atraktorové vícevrstevnaté sítě, složené z různých atrak
torů, kdy se takříkajíc v jeden okamžik, například v kritických nebo 
mezních situacích, může celá komplexní síť dynamicky stáhnout na 
pár hlavních atraktorů, které pak mohou fungovat zcela ideologicky 
maskovány pod pojmy, jako je Bůh, Národ, Vlast nebo Žena, nebo 
se v jiný okamžik mohou převrátit, takže to, co dříve stabilizovalo, se 
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stane naopak vysoce nestabilní? A nefungují různé sociální trajekto
rie a atraktory tak, že se mohou natahovat přes sebe, jako se doma či 
v pekárně překládá a hněte těsto? 

Nepodléhá i rozpad a vznik státních nebo sociálních útvarů a ideo
logií či dávno jakoby opuštěného lidského chování často obdobné 
„pekařské transformaci"? Nevaruje nás teorie chaosu, že za jistých 
podmínek je budoucí Osvětim, tedy hledání konečného technologic
kého řešení otázky jak mocensky naložit s „jinakostí", nejen možná, 
ale dokonce vysoce pravděpodobná, protože co jednou vytvořilo 
složitější atraktorovou stopu, má schopnost se v budoucnu snadněji 
opakovat? Je absolutně vyloučeno, aby se v 21. století objevila nová 
forma nějakého technologického „patriarchátu", a nežijeme tudíž 
pouze v historicky atraktorové „rozptýlené" formě, která je daleko 
od původní atraktivní stability? Sociální pokřiveniny, spleteniny a de
formace jsou chaotickými atraktory společnosti. 

A co by se stalo, kdybychom upustili od určitého a v jistém smyslu 
i dogmatického genderového rámce myšlení a začali zkoumat otáz
ku, jak se ustavuje, chová a funguje samotný gender právě z hlediska 
stability a nestability? Jaký obraz by nám vyšel, kdybychom i samotné 
genderové otázky začali nahlížet nikoliv z pohledu zavádějící gende-
rové diference pohlaví, kdy je třeba odlišovat pohlaví ve smyslu bio
logické univerzální neměnnosti od pohlaví jako temporální sociální 
konstrukce, ale zkoumali je prostřednictvím procesů samotných sta
bilizujících sil a mechanismů? 

I když v centru genderové otázky stojí implicitně snaha o změnu, 
v českém genderovém diskurzu je jen zcela výjimečně možno vysle
dovat reflexi samotné změny. Není ale přece možné předpokládat 
nějakou změnu, například v genderové oblasti, a nezajímat se o sa
motný dynamický proces této změny, tedy o to, jaké jsou kritické 
momenty a podmínky, v nichž nastává malý posun s velkými násled
ky, kdy se nové stavy a změny vyznačují tím, že jsou daleko od rov
novážného stavu, nebo proč naopak velké dynamické společenské 
změny někdy nepřinášejí ony kýžené kritické momenty. 

Jak je obecně známo, například efektivní a viditelnou stránkou 
změny je emanace „nového", naopak méně viditelnou stránkou či 
ideologicky potlačenou skutečností a de facto skutečným kritériem 
změny je hloubka nestability, kterou přináší každá změna. To ale zna
mená, že změna není možná bez chaosu. 
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Teorie sociálních atraktorů [vertikálni pohledl 

Jestliže vycházíme z kritických feministických pozic a kritikou míní
me nejen snahu o zkoumání samotného společenského systému, který' 
privileguje určité sociální chování skupiny na úkor druhých, ale pře
devším kritické zkoumání například předpokladů fungování samot
ného systému, co je v dějinné struktuře patriarchátu transhistorické 
nebo jaké jsou alternativy pro změnu genderového hegemonického 
svstému, pak je teorie sociálních atraktorů pokusem o zkoumání otáz
ky, jaké síly a mechanismy společenský systém stabilizují a činí ho 
fundamentálně systematickým. 

Nemělo by být důležitým feministickým úkolem zkoumat mož
nosti stability a nestabilit}- každého hegemonického systému? Proč 
ženy prosazují změny jen velice obtížně? A jak je možné, že i když se 
změní genderové chování, nemusí se nutně dosáhnout významné po
litické nebo společenské změny právě z hlediska politiky „pohlaví"? 
Proč někdy naopak dochází k genderovým změnám, ale jen nepřímo 
v rámci širších společenských změn? 

Pokusme se proto nezkoumat otázky „genderu", ale dynamický 
proces jeho „usazování" a stability, respektive to, v jakém atraktoro-
vém prostředí je usazena genderová struktura, a zaměřme se na to, 
co určuje samotnou změnu. 

Jak ale definovat sociální atraktor? 
Jestliže i v lidské společnosti dochází k neustálým výkyvům a de-

stabilizujícím změnám a i v jejím rámci namísto nekonečného pohy
bu v sociálním prostoru se lidské dráhy v systému nakonec zavíjejí 
„dovnitř", tj. pohybují se od vnějších oblastí vysoké energie k vnitř
ním nízkoencrgetickým oblastem, pak sociální subprostory nebo mís
ta této atrakce fungují jako neviditelné stabilizující atraktory. 

Atraktor je tudíž prázdný životní subprostor, v němž mohou ope
rovat různé symbolické formy poznání jako jazyk, mýtus nebo nábo
ženstva'. Má sociálně stabilizující retenční funkci a v seskupení s jiný
mi vytváří pevné uzly reality na nejisté a nestabilní síti sociální sku
tečnosti. Tento subprostor je často vytvořený jako prázdná dráha 
či trajektorová stopa, která determinuje či atraktivně navádí, a tedy 
stabilizuje lidské myšlení a chování. 

Atraktory naznačují, že ekonomie života je založena na principu 
časově nízkorozpočtových stabilitách. Herakleitovská metafora života 
jako toku, který neustále generuje nevratné změny, napovídá, že jsou-li 
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předpokladem života takovéto neustálé změny, potom se musí sklá
dat z velmi krátkých časových úseků, protože kdyby byly příliš dlouhé, 
nemohli bychom je ani zaregistrovat. 

Z pohledu teorie chaosu je patrné, že například tradiční nábožen
ská kategorie všemohoucího a všudypřítomného boha je představou 
o časově nejnízkorozpočtovějším modelu světa a vesmíru. Jenže pa
radoxem tohoto zdánlivě vysoce stabilního modelu je absolutně stejně 
vysoké riziko jeho nestability, ke kterému může dojít de facto v jakém
koliv čase a na jakémkoliv stupni stabilizující úrovně. Představa boha 
jako absolutní „kotvy života" je představou, která ve skutečnosti 
koresponduje s propastnými hlubinami chaosu a nestability. 

Ve feministické literatuře se často zdůrazňuje, že období největší 
genderové nezávislosti a svobody leží pro ženu na časové ose, „kdy 
JESTE nemá děti, anebo až POTOM, když jsou velké". Tomuto 
„ještě ne — až potom" však odpovídá v teorii atraktorů stav největší 
nestability, kdy je žena na hraně či ještě daleko od kulturních symbo
lických atraktorů. 

Sociální atraktor má tudíž vždy časovou dimenzi a je zároveň vy
jádřením určitého společenského období. Na základě svých atraktorů 
se společnost chová obdobně jako starý člověk, jehož zážitky z „dět
ství" dokážou navodit určitý stav sociální sentimentalizace. I společ
nost sklouzává v čase „nazpět" do stop svých různých a protichůd
ných minulých sociálních trajektorií. 

Důležitým znakem atraktorů je taktéž jejich arbitrárnost, to zna
mená, že neexistuje přímé spojení mezi tím, co „přitahuje" a co je 
„přitahované". Atraktorem tedy není například nějaký genderový ste
reotyp, neboť atraktory jsou jen prázdnou strukturou, polem mož
ností nejrůznějších stabilit, tedy i sociálním subprostrorem, jehož 
„funkcí" je stabilizovat víceméně chaotickou či nestabilní realitu. 

Lidské chování a myšlení nestabilizují nejrůznější zjevené per-
formativní sociální fenomény, ale spíše neviditelné atraktory, které 
se stávají předpokladem například pro různé ritualizovanč činnosti, 
stereotypy nebo symbolické systémy. 

Ženy a muži sklouzávají do genderových stereotypů nikoliv 
proto, že by samotná pohlaví měla moc „přitahovat", jak předpo
kládá poněkud naivní a dogmatické myšlení na základě nějaké tzv. 
„přirozenosti", nebo proto, že by snad moc genderových stereoty
pů byla tak silná, ale protože samotné sociální cesty se řídí podle 
atraktorové krajiny. Tajemství pohlavní přitažlivosti, obdobně ale 
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i reklamní nebo politické propagandy a její přitažlivosti spočívá 
právě v atraktorech. 

Jinými slovy: schéma, imitace a karikatura propůjčuje věcem sig-
nifikaci mnohem snadněji než kresba, originál nebo portrét, protože 
nás „atraktivně" svádí do jednoduchých subprostorů. 

Není však z tohoto hlediska sociální struktura spíš atraktorová než 
pyramidální, hierarchizovaná, což znamená, že největší stabilita je tako
vá, která reprezentuje její „konečný stav" či stav totálního rozptýlení? 

Atraktorová sociální síť se tím, že funguje jako otevřený systém, 
který si vyměňuje informaci a energii s okolím, chová na jedné straně 
determinisdcky chaotickým způsobem, na druhé straně ji právě ten
to druh chaosu stabilizuje, neboť mnohé atraktory se mohou pře
vrátit tak, že to, co doposud stabilizovalo, se naopak stává vysoce 
nestabilní a naopak. Atraktorová krajina tak často nabývá paradoxní
ho efektu, jako když vysvlcčeme rukavici: co bylo nahoře, je dole, co 
bylo vnějškem, se stává vnitřkem, co stabilizovalo, naopak destabili
zuje, co je vepředu se najednou stává pozadím jako při známém efe
ktu, který' se nazývá Neckerova krychle, kdy dochází k neustálému 
„překlápění" vidění nějaké skutečnosti. 

Díky tomuto efektu dosahuje atraktorová síť obrovské stability, 
stabilizujícím prvkem v této struktuře se může stát samotný chaos. 
Aplikováno na lidskou existenci nebo politickou strukturu, někdy prá
vě jen chaotické jednání nebo spontánní revoluce muže být jediným 
stabilizujícím řešením daných poměrů. 

Právě tato atraktorová efektivita umožňuje i revoluční střídání kul
turních systémů s protichůdnými tendencemi, kdy se jedna „atrak
tivní" tendence (subsystém) přitlumuje a druhá naopak recipročně 
hypertrofuje. V sociální kultuře tak existují stabilizační a destabili-
zační mechanismy, které představují prostředky její samoorganizace 
v dynamickém anebo rovnovážném směru. 

Začneme-li prozkoumávat v tomto kontextu složitou oblast gen-
derových vztahů, nabízí se například otázka, jak je možná tak výraz
ná genderová nestabilita, kdy se z idealizované ženy často v jednom 
okamžiku stává společnosti odsouzená a zatracovaná bytost, nebo 
jak se může stát, že tradičně stabilizující „atraktivní" role se stanou 
naopak vysoce společensky nežádoucím nestabilním prvkem? Je sa
motná genderová struktura tak nestabilní a ambivalentní? Nebo je to 
proto, že celá symbolická sociální struktura je zavěšena na chaotické 
atraktorové síti, kdy se jednotlivé atraktory (přitahovače) mohou 
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kdykoliv vydout na jednu stranu a v jednom okamžiku zas na druhou 
stranu? Kdy tato síť neustále atraktoruje, tj. stabilizuje se a zároveň 
destabilizuje, prohýbá se a vydouvá, vytváří nové uzly sociální stabi
lity. A není struktura lidské existence, tedy i pohlavní identity, roz
poznatelná právě na základě toho, jak je „zatraktorovaná", tedy zpro-
hýbaná nejrůznějšími atraktory, které tak vytvářejí jakési pevné uzly 
smyslu stabilizovaného sociálního bytí? 

Právě prostřednictvím „překlápěcího" efektu dosahuje sociální 
atraktorová síť velké stability, protože v této struktuře se stabilizujícím 
prvkem může stát i „ženský" chaos. To je možno vysledovat napří
klad na současné řeči reklamní marketingové propagandy, kde prvek 
ženské nestability funguje naopak nejen jako celkový stabilizátor žen
ského spotřebitelského chování, ale i genderové identity. 

Jestliže se ve feministickém diskurzu občas klade zdánlivě okrajo
vá, nedůležitá a banální otázka, zda může být feministkou například 
žena, která se identifikuje s genderově „romantizovaným" světem pre
zentovaným v telenovelách, pak je v této otázce nepřímo obsaženo 
i kritické zkoumání, jak jsme strukturálně stabilizovaní či naopak de
stabilizovaní pro možnost hlubší existenciální a sociální změny. 

Sociální atraktor, který zaujímá místo jako specifický neviditelný 
subprostor, se ale jen málokdy manifestuje ve své prázdné či nepří
tomné formě. Přesto existují výjimky, jako je zdánlivě paradoxní so
ciální jev známý jako „antisemitismus bez Židů", ke kterému došlo 
například v Polsku po masovém vyvraždení polských Židů za druhé 
světové války a jejich následné poválečné emigraci. 

Proto může existovat i v demokratické občanské společnosti, 
a hlavně v její mediální kultuře „atraktivní" mediální instituce „první 
dámy", přestože je samotný středověký institut s principem demo
kracie fundamentálně neslučitelný. Proč ale mediálně atraktorové 
„první dámě" nemůže v současnosti odpovídat nějaký mocenský 
„první pán" a proč stejně tak mediální instituci „první dámy" odpo
vídá jen nepřítomný feudální protějšek, je nápovědí, která nám na
značuje, jak je společnost ve skutečnosti skrytě a „prázdně" či nevi
ditelnými mechanismy stabilizována, a tedy řízena a ovládána. Právě 
prostřednictvím těchto různých prázdných forem může existovat 
i atraktorový patriarchát bez Patriarchátu nebo kult ženy jako Matky 
při její společenské a kulturní absenci. 

Mohli-li bychom se už nyní pokusit odpovědět na zneklidňující otáz
ku starších českých feministek, totiž jak je možné, že většina vysoko-

125 



Teorie sociálních atraktorii a kri^e genderu 

školsky vzdělaných a emancipovaných žen se v průběhu života pro
padne do „genderových pastí", pak se ukazuje, že velkým problémem 
jsou právě porůznu pospojované „prázdné" a většinou zcela neviditelné 
sociální atraktory, které fungují jako složitá síť pro mentální či kulturní 
dráhy stabilizující a opakující lidské myšlení a chování žen i mužů. 

Neměli bychom ale předpokládat, že tak jako existují ve fyzice 
jednoduché atraktory, existují analogickým způsobem i nějaké jed
noduché sociální atraktory. Nic takového jako sociální atraktor anti
semitismu nebo genderový atraktor stabilizující mužské nebo ženské 
pohlaví neexistuje, protože sociální atraktory jsou nejen prázdnými 
stabilizujícími formami, které fungují bez ohledu na nějaké pohlaví, 
ale jsou především velice komplexními formami, které fungují jako 
dynamická chaotická síť nebo atraktorová krajina samotného bytí. 

Společnost tudíž nestabilizují, jak by se zdálo, jen sociálně hluboce 
internalizované nízkoenergetické atraktory, ale naopak hodné podiv
né, sociálně vnější a nestabilní atraktory s vysokou energií, které os
cilují na hraně řádu a chaosu a jsou obdobně jedinečné „zvláštní" 
a jedinečné jako Říše římská, nestabilita milostného trojúhelníku nebo 
atraktivnost konkrétní filmové hvězdy. 

V tomto kontextu je pak tradiční spor, který se často odvíjel a do
sud odvíjí od otázky, zda je pohlaví spíše biologicky nebo sociálně 
podmíněné, svým základem dosti pochybný, protože se vůbec nepo
čítá s onou vyčnívající „ek-sistenciální" záhadou, která spočívá nejen 
v tom, jak lidský jedince uchopí to, co mu bylo dáno biologicky, 
a promění to „ve scénář společenské role", ale jak bude obojí reali
zovat „mimo": tedy nějakým autentickým způsobem bytí či životem 
„mezi". Protože ve hře není pouze bios a logos, ale i jakýsi chaotický 
sociální atraktor, čímž se míní zvláštní podprostor, existenciální me-
zerovitý „propadák", do něhož jsou vtahovány nejrůznější události 
v příběhu konstituce lidského pohlaví. 

V bytí totiž nejsme nikdy „cele", ale povýtce vězíme vždy ještě 
v jakési škvíře či trhlině bytí, jsme vždy „mezi", aniž bychom museli 
být nutně v nějaké mezní situaci. Tento atraktor, který má charakter 
živé dynamické ruptúry, je součástí jedinečného lidského bytí, které 
se samo odemyká ve svém genderovém smyslu a své autentické 
lidské tělesnosti. 

Je-li sociálním atraktorem množina, která je podmnožinou stavo
vého společenského prostoru, je systém přitahován klidovým sta
vem, kterého je na konci dosaženo. Každé sociální pokušení, ať už 
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motivované sakrálně v teokratické společnosti, sekulárně v totalit
ní společnosti nebo technologicky v hi-tech společnostech, oddáva
jící se představě nebo snaze dosáhnout jednoduchého stavu stability, 
téměř se zákonitostí produkuje spíše hrůzné obrazy sociální smrti 
nebo technologického kolapsu. Naopak systém, který se neřídí pod
le jednoduchých sociálních „atraktorů", se nutně pohybuje v nesta
bilitě sociálních Brownových pohybů. 

I když specifickým znakem atraktorů je skutečnost, že je „nepo
znáváme", neboť se do nich jakoby přímo „propadáváme" a jsme 
do nich atraktivně vtahováni jako při poslechu hudby, přesto má ten
to atraktivní propad zároveň funkci nejen stabilizující, ale i prekogni-
tivní a protosémantickou. 

Atraktory jsou tudíž výrazem i jakéhosi prvotního předporozumě-
ní bytí. Určitých forem sociálního bytí se tak nedržíme sami, ale jsme 
jimi ontologický, tedy i v sociálním bytí sami „drženi". Funkce sociál
ních atraktorů spočívá především v této stabilizující ontologické re-
tenci. Takže největší překážkou lidské svobody a emancipace je často 
sociálně stabilizované bytí člověka. Přičemž například společenská 
maskulinita nebo feminita leží na zatraktorované síti společenských 
vztahů, z nichž mnohé nemají nic společného nejen s biologickým 
pohlavím, ale dokonce ani s genderem. 

Jestliže platí teze radikálního feminismu, že je to právě diskrimina
ce a útisk žen, který je nejzákladnější formou společenské represe, pak 
jakákoliv snaha žen a mužů po emancipaci bude vždy nutně nedosta
čující, povede-li jen přes snahu po vymanení se z moci osudu biolo
gického nebo genderového pohlaví, protože ve hře jsou i zdánlivě 
nevinné síly a mechanismy systému společenské stabilizace, které při
pravují půdu pro každé znevolnční lidské bytosti. 

Gender jako Beethovenova Pátá symfonie 

Jelikož některé výše zmíněné sociální jevy („antisemitismus bez Ži
dů" nebo „patriarchát bez Patriarchátu") mohou vést k nepochope
ní, přibližme si funkci atraktorů na jednodušším příkladě, jakým je 
hudební skutečnost prvních čtyř tónů Beethovenovy Váté symfonie. 

Zatímco například teorie memů pracuje s myšlenkou, že samy 
melodie vytváří v našem mozku chytlavé trajektorie, teorie atraktorů 
nabízí zcela jiný pohled na problém kognitivní stability. 
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Připomeňme si, že teorie memů, která zkoumá, proč se nám 
někdy neustále honí nějaká melodie v hlavě a my se jí ne a ne zbavit 
a proč naše mozky jsou tak „chytlavé" na různé popěvky z reklam 
nebo z úvodní melodie sitkomu, nabízí vysvětlení, že se tak děje 
právě díky memům, které jsou jako výraz kulturní evoluce produk
tem imitačního centra lidského mozku a obdobně jako geny jsou 
pouhými replikátorv, neboť i memy využijí každé možnosti, aby 
se replikovaly. Podle této teorie však člověku z tohoto opakování 
žádný užitek neplyne, neboť memetický mechanismus funguje pro
stě tak, že je-li nějaká melodie natolik zapamatovatelná, že se nám 
může „zarýt do mozku", abychom ji posléze mohli okopírovat, jistě 
se tak stane. 

Teorie atraktorů naopak předpokládá, že žádná takzvaně „chytla-
vá melodie" vůbec nemusí existovat, protože melodie samotné se 
chytlavými stávají, teprve kdvž samv kopírují či zapadají do atrakto-
rových kognitivních subprostorú. Tyto melodie nebo zvuky jsou 
tedv atraktivní právě proto, že už například v našem mozku existují 
vytvořené základní „přitažlivé" dráhy předporozumění světa (přírod
ního i společenského) a tyto prázdné ontologické dráhy jsou zároveň 
jeho formálním atraktorovým prajazvkem. Výraz „atraktivní" je zde 
užit nikoliv ale v nějakém hodnotícím, například pozitivním smyslu, 
ale ve smyslu směru určení lidské existence, tedy spíše „existenciál-
ní" určenosti, jejímž důležitým prvkem je právě stabilita naší ontolo
gický nejisté či chaotické existence. 

Proto když Beethoven tvořil novou symfonii a hledal výrazný 
úvodní motiv, mohl ho inspirovat obyčejný zvuk zaklepání na dveře 
jeho pracovny. Byť tento zvuk transponoval do hudebního jazy
ka geniálním způsobem, ve skutečnosti jen hudebně „opsal" urči
tou atraktorovou strukturu či vyjetou trajektorii nebo stopu, kterou 
v sobě už nese samotná struktura jakýchkoliv jednotlivých krátkých 
přerušovaných zvuků. Ve čtyřech tónech jdoucích krátce po sobě, 
stejně jako ve zvucích vytvářených klepající služkou je obsaženo 
zároveň určité „atraktivní" předporozumění světu, které překračuje 
i pojetí hudby, jež je v některých historických epochách chápána 
jako sdělení přesných emocionálních a pojmových významů stano
vených pomocí určitých kódů. 

Žádná melodie (obdobně jako i gender) nemá tudíž vlastní existen
ci nebo samostatnou významovou strukturu, a může ji mít jen podle 
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kulturní nebo ontologické „atrakce", v níž bude tvořivě trajektorovat. 
Melodie je vlastně atraktorový hřeben či vlna, po které je unášeno naše 
prožívání jako po kognitivní psychosociální skluzavce. 

A nefunguje „pohled" na mužské nebo ženské tělo na podobném 
principu, když lidé „sjíždějí" očima jiná lidská těla, ne však proto, aby 
se nevědomky dostali jen do této genderové pasti, ale protože sa
motné „sjíždění" je prekognitivní řeč světa založeného na atraktoro-
vých, tedy stabilizovaných formách bytí a poznání? A nevyužívá tyto 
„mechanistické" pasti stabilizující reality především politika, kultura 
nebo reklama? Není potom naopak tvořivý chaos jediným sociálním, 
politickým, stejně jako existenciálním východiskem z této atraktivní 
pasti bytí? 

Jaký pohled se nám však otevře, když se na strukturu lidské po-
hlavnosti podíváme právě přes kritérium stability a nestability, tedy 
i prizmatem atraktorové krajiny? K jakému zásadnímu objevu dojde
me, když se na sociální, tedy i genderový prostor podíváme jako 
na systém, který se chová podivným chaotickým způsobem, neboť 
na jedné straně vykazuje periodické chování, na druhé straně se 
nikdy stejně neopakuje? A co získáme, když opustíme cestu kontinu
álního lineárního sledování genderových příběhů v podobě „paměti 
žen" a vydáme se cestou vytváření „map návratu", která spojitou 
dráhu genderu mění v řez jako soubor bodů? 

Pokusme se prozkoumat problematiku pohlaví nikoliv z hlediska 
biologie nebo genderu, ale z hlediska stability a nestability a ukažme 
si, jak klíčovým problémem je například rozhraní různých atraktorů, 
kde vznikají různé diskurzivní koalice. 

Prozkoumejme i otázku, jak samotné genderové chování podléhá 
neviditelným sociálním atraktorům, které na jedné periferní straně 
vykazují značnou nestabilitu, na druhé straně naopak vytvářejí velice 
omezený prostor, a tím pádem stabilizují lidské chování. 

Sledujme genderový problém nikoliv jen z přežívajícího ontolo
gického hlediska, čím „je" muž nebo žena, ale pokusme se o dosud 
nepřítomnou kritiku genderové koncepce, v které zcela absentuje 
zkoumání samotného genderu. Opusťme pole zkoumání, „jak" je 
například každá lidská bytost sociálně konstruována jako žena nebo 
muž, a prozkoumejme genderovou problematiku podle toho, „čím" 
je stabilizována z hlediska dynamiky procesu „stávání", tedy změny, 
stability a nestability. 
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Krize genderu 

Ačkoliv se v České společnosti po roce 1989 genderový diskurz pro
sazoval pomalu a obtížně, přesto se po patnácti letech v rámci ne
vládních, akademických i vládních institucí a aktivit stal víceméně eta
blovanou kategorií. Na jedné straně je to politický, kulturní i sociální 
úspěch, neboť konečně společnost dostala určitý společenský instru
ment, který jí umožňuje dosud nepojmenovatelnč a neviditelné pro
blémy „vidět". Na druhé straně se příliš nepokročilo při zkoumání 
genderových struktur. 

Genderové studie nebo politika genderu implicitně sice předpo
kládají změnu, avšak samotná genderová zkoumání se zcela vyhýba
jí otázce, co umožňuje genderovou změnu a jak je možná nebo proč 
je tato změna naopak velice obtížná. 

Navíc se zcela opomíjí nepříjemná skutečnost, že za každou změ
nou stojí vždy nějaká forma nestability. Nesouvisí ale tato nestabilita 
s pohybem, který přesahuje samotný gender? 

Jinými slovy: není genderová změna obtížná právě proto, že ne
spočívá v samotném genderu, protože každý gender je transgender, 
respektive každá genderová změna je kontrolována a revidována 
transgenderovou oblastí? Z toho by ale vyplývalo, že chceme-li změ
nit „gender", musíme změnit to, co „gender" přesahuje. 

Nepředbíhejme ale výklad a sledujme, jak byl genderový koncept 
uveden v život po roce 1989 v českém diskurzu. 

Například ve sborníku Společnost ^en a mušy ^ aspektu gender jedna 
z tehdejších předních ženských aktivistek napsala, že gender studies 
neboli rodová studia jsou na rozdíl od women studies a feminismu 
„odbornou vědeckou disciplínou". 

Genderový diskurz byl na počátku prezentován takto sebevyme-
zujícím způsobem, protože údajně na rozdíl od feminismu není dis
ciplínou ideologickou a humanitní, ale „sociálnčvčdnou". Gender 
studies mají údajně sledovat a interpretovat pouze empirická data 
o rozdílech obou pohlaví, mají vytvářet sociální senzitivitu a kultivo-
vanost „z pohledu gender". Tak se nepřímo posilovala tradičně zjed
nodušená představa s negativní konotací, že „feminismus je ideologií 
žen reflektujících své postavení". 

Ve společnosti existovala potřeba legitimizovat genderový diskurz 
v přežívajícím pozitivistickém paradigmatu a epistémé světa, který 
je nepřátelský feminismu, a přestože již dávno neplatila představa 
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„vědeckého světového názoru", právě sama „vědeckost" gender 
studies se stala zadní vstupenkou do sociálně staronového polistopa
dového světa. 

Polistopadová teze, že „gender je věda a feminismus ideologie", 
byla však pozůstatkem doby, kterou ovládal pozitivistický duch pro
sazující se například prostřednictvím empirických výzkumů. Bohužel 
samotné tvrzení o ideologičnosti a neideologičnosti bylo a je vždy 
dvakrát ideologické: neboť si na jedné straně pohrává s ideologickou 
představou vědy jako oboru lidské činnosti, která je neutrální a kte
rou garantuje nějaký nezávislý subjekt, participující zcela objektivně 
na nějakém metadiskurzu. Na druhou stranu jsou taková tvrzení 
a postoje ideologií právě proto, že stabilizují a legitimizují dané po
měry, které ve feminismu spatřují ohrožení své moci. 

Nezapadalo ale toto prvotní vymezení na vědu a ideologii do 
prázdného prostoru či sociální atraktorové stopy, kterou po sobě za
nechal diskurz „vědeckého světového názoru" nejen v podobě 
komunistické ideologie, ale celé cpistémé 20. století, které bylo stole
tím vědeckých ideologií? 

Řečeno jazykem teorie chaosu: sociálně tradiční atraktorová kra
jina vyznačující se stabilním společenským prostorem a významy se 
prostě stala vzorovou polistopadovou mapou nových genderových 
cest. Jak říká Gadamer, historie nepatří nám, ale my patříme jí. 

Bohužel tím nemohlo dojít k zásadnímu kulturně-politickému po
sunu jako na Západě, kde se gender studies většinou neskrývají za 
masu empirických informací a velice jasně deklarují například i poli
tické postoje stejně jako v rámci feminismu, qeer nebo gay and les-
bien studies. V Cechách však na sebe na počátku vzaly apolitickou 
masku. Navíc se skutečnost, že gender studies byly na Západě plo
dem feministického diskurzu, v rámci akademické vědeckosti tohoto 
konceptu prezentovala spíše jako historická marginálie. 

Není důležité, zda tento posun byl předem promyšlenou „takti
kou" nebo pouze nezbytným důsledkem posttotalitní sociální akultu-
race, a tedy produktem určitého diskurzivního nepochopení. Přesto 
sama tato skutečnost ukazuje, že společnost jako celek má ve vztahu 
k ženám a k jejich hypotetické politice identity velice ambivalentní 
a konfúzni vztah. A je tudíž otázka, do jaké míry se například konstitu
cí diskurzu gender studies u nás podařilo rozptýlit tuto sociální ambi-
valentnost a konfůznost nebo na ní naopak participovat nebo se jen 
na čas změkčilo a oddálilo určité diskurzivní vyjasnění. 
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Jiný historický vývoj tak posunul původní koncept, v kterém „fe
ministická teorie byla nucena reagovat na všeobecnou kritiku politi
ky identity a zevšeobecňování podstaty ženství, ženské subjektivity 
nebo ženské zkušenosti" a kdy bylo zároveň strategicky nutné vytvá
řet institucionální prostor pro studium a výzkum využívající feminis
tickou teorii, aniž by došlo v akademické sféře k pokušení „vytvářet 
z feministické teorie vlastní akademickou disciplínu". 

Není také náhodné, že se dodnes v médiích objevuje teze, že 
„gender je importován do češtiny proto, aby nahradil zprofanovaný 
pojem feminismus". Obdobné tvrzení se ale objevilo už v polovině 
90. let v Sociologickém časopise ve studii, která se snažila interpretovat 
a popsat vznik vlivné polistopadové nadace Gender studies. Podle 
pisatele tohoto článku si představitelky Centra pro gender studies 
byly od počátku vědomy, že jako „feministky" nemohou dodat svým 
požadavkům náležitou legitimitu, neboť označení „feministka" s se
bou neslo velmi negativní podtext, a prvním strategickým počinem 
skupiny, který bychom mohli nazvat denominace problému, bylo 
odmítnutí tohoto označení a současně minimální používání výrazů 
feminismus, ženská otázka apod. A protože byl údajně „po ruce ter
mín gender", skupina si volí název Centrum pro gender studies. Je 
náhodné, že i dnes se některé mladé umělkyně, které mají strach 
z „nálepky feminismu", označují za „genderistky"? 

V polistopadových odborných i populárních článcích se u nás vy
světloval vznik pojmu gender potřebou rozlišovat mezi sociální kon
strukcí jako opozitem k biologické determinaci, tedy mezi sociálním 
pohlavím (gender) a biologickým pohlavím (sex). Metaforicky řeče
no, existovala zde diskurzivní potřeba rozlišit diskurz gynekologický 
od gyn-ekologického. 

Termín gender se někdy překládal jako „sociální konstrukce", jin
dy jako „sociální pohlaví" nebo jednoduše „společenský rod" nebo 
role. V souvislosti s genderovým diskurzem se však začalo psát re-
dukcionistickým způsobem o „rodová identitě", o „pocitu rodu, žen
ské nebo mužské identitě" nebo genderové subjektivitě atd. 

Z pozic gender studies pak bylo tvrzeno, že zatímco pohlaví je 
biologická kategorie vymezující rozdíly mezi muži a ženami, zejména 
rozdíly týkající se pohlavních orgánů a reprodukčních dispozic, gender 
odkazuje na sociální rozdíly, které jsou kulturně a sociálně podmíně
né, konstruované, tj. mohou se měnit v čase. 
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Od samého začátku tak proti sobě stály dvě tradiční koncepce, 
konstruktivismus proti biologismu. Tím ale bylo nevědomky prohlou
beno a posíleno tradiční filozofické pojetí rozdělující skutečnost na 
fyzis a nomos, bios a logos, příroda versus kultura a nepřímo posílen 
stále přežívající dualismus těla a duše. 

Stanovisko, že pohlaví je biologické a jako takové se nemění pod
le času či místa, zatímco gender je společenskou konstrukcí, je však 
problematické, protože i na biologické pohlaví působí různé změny 
v čase v rámci nejen kulturního, ale i přírodního prostředí. 

Jestliže se navíc gender definuje jako ohnisko mocenských vzta
hů a internalizace „zvnitřnění" genderových vlastností se nazývá 
gendering, pak například samotnou „tělesnou proměnu", ke které 
dochází při anorexii v důsledku mýtu krásy, nelze považovat za 
„vlastnost"! 

Zmatek v genderovém diskurzu posilovaly navíc definice typu: 
„Gender (rod) není jen pojmem, který označuje pohlaví z biologic
kého hlediska, ale je především sociálně podmíněnou kategorií hod
nocení, ale i sebehodnocení jedinců, k níž se vážou rozdílné sociální 
role. Gender je spojen s mnoha předsudky, zákazy a tabu, která jsou 
výchovou předávána dalším a dalším generacím." 

Genderový koncept svým rozdělením na pohlaví a rod určuje stá
le táž epistémé, v níž nelze navíc ani pochopit samotnou možnost 
změny! 

Tento koncept je však problematický hlavně epistemologicky, 
neboť funguje jako falešný arbitr, když se snaží na jednu stranu dát 
kulturu a na druhou stranu přírodu. Je to, jako bychom se snažili 
dát striktně na stranu přírody například organická řečová ústrojí a na 
druhou stranu kultury dát jazyk jako systém. Jenže například psycho-
lingvistické výzkumy a teorie N. Chomského dokazují, že gramatika 
přirozeného jazyka (tedy onen zdánlivě čistý kulturní fenomén) je al
goritmus, který' je už implementovaný v lidském mozku. Syntaktické 
struktury mají podle něho vrozený charakter a gramatika jazyka je 
geneticky podmíněná, jinak bychom se jen obtížně mohli naučit 
lidskou řeč. 

Past empirického genderu je problémem tradičního empirismu. 
Na inovovanou empirickou představu, že nic není v genderu, co by 
už předtím nebylo obsaženo ve společnosti, platí stále tyž kritický 
dodatek — mimo samotného genderu. 
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Neměla by nám být dostatečným varováním skutečnost, že ani 
„příroda", ani „kultura" nerespektuje žádná taková rozdělení právě 
proto, že obě jsou součástí jednoho otevřeného systému? To, co jsme 
se naučili nahlížet jako hranice mezi „přírodou" a „kulturou", jsou 
ve skutečnosti často se vzájemně protínající a fúzující území. Při
cházejí ale na svět lidé jenom s rozdílnými pohlavními orgány, nebo 
částečně i s pohlavně odlišnými vzorci a předpoklad)- pohlavního 
chování? 

Navíc tím, že lidské poznání je možné právě jen prostřednictvím 
symbolických forem, je i tzv. biologické pohlaví jen jiná verze gende
ru! I biologické pohlaví je konstrukce! A jak připomíná Judith Butler, 
i „příroda" je ideologický konstrukt. Tudíž sociobiologistická teze, že 
„anatomie předurčuje osud", je jen jinou formou sociálního, respek
tive politicky naturalistického konstruktivismu. 

Je-li člověk živočich symbolický, nemá onu možnost jako dívka 
z jedné severské pohádky, která se po pádu do bažin zachránila prostě 
tím způsobem, že se vlastní rukou vytáhla za cop. V bažinách symbo
lických forem poznání vězíme až po uši. jenže genderové studie čas
to chápou biologické pohlaví jako sociální konstrukci jen podle toho, 
jak podléhají například změnám v historickém pojetí a chápání vědy. 

Za diskurzivní nekonsekventnost tak lze považovat okolnost, že 
teorie genderu se nejdříve vymezuje vůči biologickému pohlaví jako 
alternativní koncept, aby se posléze toto biologické pohlaví stalo sou
částí alternativní koncepce. 

Navíc i v oblasti genetiky platí, že pohlaví je prostě vrtkavá věc 
a volba pohlaví v celé přírodě není nikdy naprogramovaná tak ne
kompromisně, jak by se na první pohled zdálo. 1 u člověka, u něhož 
se o pohlaví rozhoduje již v raném vývoji, je na cestě do dospělosti 
mnoho příležitostí změnit jedno pohlaví v druhé, a proto existuje 
celá škála hermafroditú a mnoho různých „mezipohlaví". I samotná 
historie pokusu v souvislosti se sportovními olympijskými hrami 
exaktně a vědecky definovat pohlaví čistě z biologického hlediska je 
plná omylů, a — jak sami vědci upozorňují — už snaha hledat nějaký 
definitivní test dokazující pohlaví je nejen bláhovost, ale i nevědo
most. Bard body test, na jehož základě se zkoumala přítomnost 
chromozomu X, nebo zjišťování hladiny testosteronu jen potvrdily, 
že neexistuje jednoduchý test, jak vědecky a biologicky určit pohlaví. 

Je třeba se rozejít s klasickým pojetím genderu, v jehož centru je 
tradiční rozdělení vztahu nomos a fyzis. 
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Když bulletin týmu Gender v sociologii při Sociologickém ústavu 
Akademie věd CR definoval ve svém prvním čísle pojem gender, 
formuloval ho jako „sociální konstrukt, který vyjadřuje, že vlastnosti 
a chování spojované s obratem muže a ženy jsou formovány kulturou 
společnosti. Na rozdíl od pohlaví, které je univerzální kategorií a ne
mění se podle času či místa." 

Tato „genderová" definice biologického pohlaví je metafyzická, 
neboť pohlaví je jsoucno, něco jako arché, tedy to, co se v čase nemě
ní a zůstává stále stejné. Jenže člověk nežije v metafyzickém těle ani 
nemá metafyzické orgány. Tělo stejně jako tělesnost je interaktivní pro-
cesualita a také biologické pohlaví se mění v čase a místě. Temporalita 
biologického ženského a mužského pohlaví a těla je jiná. Nedostatkem 
genderové definice biologického pohlaví je skutečnost, že za jeho 
metafyzickou definicí se skrývá obyčejný konstruktivistický redukci-
onismus, tedy snaha omezit „biologické pohlaví" na pár tělesných 
znaků a orgánů. 

Problematická je tato definice i v tom smyslu, že redukuje gender 
na „obraz". Byť se tím myslí obraz v symbolickém smyslu, zakrývá 
se podstatný rozdíl mezi obrazovým scénickým médiem a procesu-
álním písmem. A je otázka, zda sama tato definice není latentné 
„genderová" právě tím, že ve spojení gender s obrazem může být 
svou mediální formou „nepolitická". Možná ne náhodou je tato kriti
ka genderu vedena z pozice více politického „feministického" média 
orientovaného spíše na písmo, text, procesualitu a dějinnost. 

Ačkoliv v první polovině 90. let se ve filozofickém časopise obje
vil text, který nepřímo upozorňoval, že původně se termín gender 
používal v západním antropologickom diskurzu ve spojení „sex—gen
der—systém", kde se gender definoval jako „soubor tradic, na jejichž 
základě společnost transformuje biologickou sexualitu do produktu 
lidské aktivity a tyto transformované aktivity uspokojuje", v českém 
diskurzu se gendcrový koncept postupně stává sám „systémem", který 
intervenuje, integruje a organizuje život každé lidské bytosti v její 
sociální celistvosti. 

Jako předsudek funguje v genderové teorii právě představa o gen-
derovém integralismu, tedy to, že gender je integrujícím prvkem či 
strukturou, která de facto ustavuje a celistvým způsobem „drží" 
strukturu lidského pohlavního chování a myšlení. Je však gendero
vá struktura skutečně sama tak mocnou strukturou nebo se podílí 
na distribuci moci spíše jako translokátor, který různé formy moci 
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pouze převádí a distribuuje do jiných oblastí? A hlavně: proč je tak 
nesnadná změna genderu v kulturní, politické nebo sociální oblasti, 
když je to právě samotný gender, který integruje lidskou bytost? 
Není hypotetická „genderová revoluce" skutečnou „utopií", protože 
gender operuje v prázdné struktuře, a nemá tudíž vlastní místo? 

V českém diskurzu se navíc prosadila i intervencionistická koncep
ce genderu, podle níž genderová struktura de facto intervenuje do 
všech oblastí společenského života a různých diskurzu. Tato koncepce 
činí gender jakýmsi všudypřítomným sociálním hybatelem nebo spiri
tus agens. Je tomu ale skutečně tak? Je genderová struktura opravdu 
tak mocná, aby dokázala intervenovat ve svých hegemonických vý
bojích do všech ostatních oblastí jako nějaký diskurzivní Cingischán? 

Neměli bychom nejdříve zkoumat, a to by měl být úkol kritického 
a radikálního feminismu, jaká je například z diskurzivního hlediska 
„politika" genderu? Je skutečně „intervencionistická", nebo je nao
pak spíše jen „kolaborující", protože samotná diskurzivní struktura 
genderové moci není příliš mocná? Neprosazují se a nekolaborují 
prostřednictvím složitých diskurzivních vztahů naopak v genderu 
jiné diskurzy? 

Je paradoxní, že ačkoliv se sociální konstruktivismus staví jako 
nesmiřitelný protivník biologismu, oběma je společný téměř až fatál
ní determinismus! Jestliže například psychologické klinické výzkumy 
ukazují, že genderová identita se utváří a ustavuje ve velice raném 
věku člověka, tedy „přibližně ve stejném období jako mateřskv jazyk" 
a je už neměnitelná, potom je každá lidská bytost za pomoci interna-
lizace a imprintů sociálně deterministicky zgenderizovaná. Ukazuje 
se, že otázka po osobní nebo společenské změně je víceméně silně 
limitovaná, ne-li nemožná, a že podstatnou otázkou je, jak je potom 
vůbec nějaká změna možná? 

Jaké jsou šance změnit osobní život, když genderová identita fun
guje jako nějaké sociální fátum? Jaký je rozdíl mezi pojetím antické
ho příběhu Oidipa, který se nemůže vyhnout osudné věštbě a meta
fyzickému fátu, jež diktuje jeho jednotlivé kroky, a sociálním fátem 
genderové identity? Jaké jsou reálné šance pro samotnou emancipaci 
a změnu takto stabilizovaného společenského systému, který jednu 
polovinu lidstva „ztělesňuje" v sociálním, kulturním, politickém 
a existenciálním bytí jakéhosi „druhého pohlaví"? 

Jesdiže společenské a kulturní prostředí nebo naopak jeho absence 
(viz různé případy děď ztracených v divoké přírodě a vyrostlých mezi 
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zvířaty, které se již nikdy nemohou cele navrátit do lidské společnosti, 
protože si neosvojí symbolický řád „artikulovaných a interpretova
ných znaků") determinuje každého lidského jedince z hlediska gen
deru jako neměnné fátum a jesdiže i neuropatologové poukazují na 
problém nevratnosti lidské desocializace, neboť pouhý citový chlad 
nebo dokonce zneužívání postaví v mozku poškozených děti úplně 
jiné funkční mapy než normální citlivý, pevný a rodičovský přístup 
a mozkové mapy toho druhu se pak už mění jen velmi obtížně, je 
nutno začít zkoumat právě mechanismy a síly, které trvale stabilizují 
lidské myšlení a chování. 

Z hlediska sociální teorie chaosu není tudíž podstatnou otázkou, 
co je vrozené nebo získané, protože v jejím centru stojí problém stabi
lity a nestability systému. Tudíž to, co je vytvářené na základě sociální 
konstruovanosti nebo na základě biologické povahy života, je sekun
dární pro silně stabilizující a deterministickou povahu obou systémů. 

V kontextu stability a nestability se různé dekonstruktivistické 
teze například Judith Butler jeví jako velké nepochopení problému 
a značně povrchní v tezi, že gender je normou, kterou nelze nikdy 
zvnitřnit, protože zvnitřnění je jen povrchovou signifíkací a gende-
rové normy jsou v konečném důsledku jen „fantazmaty". Byť kon
struktivismus Judith Butler zavdal dosti romantické a možná i hodně 
falešné naděje o možnosti změn, jako by lidské bytí bylo možno 
nějakým performativním parodickým „aktem" jednoduše genderově 
překonstruovat, destabilizovat, denaturalizovat a dekonstruovat, jak 
připomíná Pierre Bourdieu, toto „voluntaristické" pojetí rodu poz
ději sama Butler odmítá. 

Cožpak ale například anorektické tělo není v mýtu krásy ztělesněné 
a zvnitřněné fantazma, které v konečném důsledku celkového bio
logického narušení ženského těla přenáší dál určité genetické infor
mace? A jaká je tudíž ona postulovaná radikalita dekonstruktivistické 
koncepce genderu jako konstruované sociální temporality, když sa
motná „časovosť' sociální konstruovanosti probíhá v režimu inter-
nalizované, téměř fátické neměnnosti? 

Jestliže už i sociologie dnes hovoří o „somatizovaných sociálních 
vztazích", neplyne z toho například pro feminismus zcela nový poli
tický cíl, kdy nemůže jít jen o změnu a nápravu kulturních a sociál
ních rozdílů, tedy nějaký „obrat ve vědomí" a vůli druhých lidí nebo 
narušení nějaké „ideologie", ale jde o to jak změnit samotnou struk
turu somatizovaných lidských těl. 
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Podmínkou „mužské nadvlády" totiž nejsou jen nějaká falešná vě
domí a falešné sociální vztahy, tedy ideologie, ale i falešná, byť zcela 
„reálná" těla, které nelze redukcionisticky omezit jen na pár pohlav
ních znaků! Jestliže mnohé teoretické studie ukazují, jak například 
mýtus ženské krásy somatizuje ženská těla, aby byla slabá, nemocná 
a hladová, pak by politickým úkolem feminismu měla být snaha o změ
nu systému, který se takto trvale vpisuje do věcí a těl. 

Kritická teoretická otázka zní: Je tento systém identický s gende-
rovým systémem? Není i samotná otázka změny genderových stereo
typů ve skutečnosti neúčinná, protože se nedotýká změny v jejím 
celku a pomíjí problém stabilizace samotného systému? Neurologo
vé, jako například A. R. Damasio, upozorňují, že „problém násilí ve 
společnosti se nevyřeší, budeme-li se věnovat pouze sociálním fak
torům a neurochemické faktory budeme ignorovat, a nevyřeší se ani 
pouhým obviňováním neurochemických faktorů". Potřeba komplex
nějšího pohledu na celý problém, jako je sociální adaptabilita, nutně 
vede ke snaze opustit „horizontální" integrované pojetí genderu a hle
dat řešení ve „vertikálním" transgenderovému pojetí. 

Otázka tedy zní: O jaké změny je nutno usilovat, aby se změnilo 
i to, co jakoby z vlastní povahy nelze změnit? Čeho se tudíž musí 
týkat samotná změna? 

Můžeme se zeptat jinak. Chceme změnit gender, nebo sebe a svět? 
A diskurzivnč kacířsky řečeno, abychom změnili sebe a svět, potře
bujeme k tomu změnit nutně i gender? 

Jaký předpoklad plyne z této kacířské (otázky? Je gender oním 
autonomním organizujícím principem, a tedy samostatným mecha
nismem a silou, nebo je jen součástí širšího celku stabilizujících sil 
a mechanismů? 

Je lidský a společenský život určen pevným řádem systému, jehož 
součástí je i gender, nebo je člověk součástí otevřeného, a tudíž vždy 
nestabilního systému? 

Není právě tato otázka zcela klíčová a fundamentální pro pocho
pení toho, jak věci, svět a život skutečně existují a jak jsou možné 
nejen genderové změny, ale lidská svoboda vůbec? 

Všechny tyto otázky dosud leží pod stolem stejně jako tato: Má-li 
lidská bytost mnoho těl (biologické, sociální, symbolické atd.), zna
mená to, že tolika různým „osudům" musí sama čelit? 

Jestliže chceme myslet svět a veškerá jsoucna v něm jako otevře
nou strukturu či systém, pak je neudržitelné předpokládat takovou 
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jednotu, která by byla řízena nějakým „principem". Neboť pokud 
žijeme v chaotickém systému, kde dochází k neustálé výměně infor
mací a energií, je třeba se zaměřit na jiná kritéria systému, než je tzv. 
genderové zkoumání sociální konstrukce mužskosti a ženskosti. 
Je třeba se pokusit podívat na problém prizmatem otázky, jaké síly 
a mechanismus stabilizují či naopak destabilizují lidské myšlení a cho
vání, a to nikoliv v jeho „celistvosti", ale spíše propletenosti. 

Abychom však nevylévali z vaničky s vodou i samotné dítě a hlav
ně nepředbíhali diskurzivní život v jeho skonu, podívejme se stručně 
na základní limity genderového diskurzu či rozprav}' u nás. 

Gonderový rád binarit - pták sedící v cizím hnízdě 

Genderový diskurz pracuje ať už explicitně, implicitně nebo kritic
ky s binární opozicí žena—muž, ženský—mužský. I když je tato binari-
ta analyzována, kritizována nebo nahlížena jako ekonomická opozice, 
která je sama o sobě trikem monologického rozpracování mužskos
ti, není zároveň nikdy analyzován samotný mechanismus, který vy
tváří stabilizující svět binarit, bipolarit nebo dichotomií. Takže se 
často implicitně předpokládají zavádějící východiska, jako by se na
příklad pouhým vymanením se z binarit mohla lidská bytost dostat 
z genderového krunýře. 

Zároveň se nikdy nezkoumá otázka, zda je struktura pohlavních 
binarit vytvářena samotným genderem nebo zda gender pouze vy
užívá tuto strukturu jako například mnohý pták cizí hnízdo. „Nesedí" 
ale potom gender, tedy genderová identita, v cizí struktuře a není 
v ní pánem či zdánlivě organizujícím principem jenom proto, že vy
užívá předem nějakou prázdnou či opuštěnou strukturu? Jsou tyto 
prázdné „atraktivní" struktury schopny samy zajistit moc genderu 
nebo je tato moc zajišťována ještě jinými korelacemi? 

Pierre Bourdieu ukázal na příkladu berberské společnosti, jak 
řád binarit, homologických opozic (mužský/ženský, suchý/vlhký) 
nevyjadřuje žádný vlastní řád sexuality, pouze zapadá do celku 
berberské kosmologie. Nedá se obdobně tvrdit, že uvažovat o růz
ných antropologických pohlavních determinacích jen v kategoriích 
samotného genderu znamená nepostihnout, jak se tyto deter
minanty ve skutečnosti utvářejí a do jaké hlubší struktury jsou 
vlastně zapuštěné? 
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Jesdiže z hlediska samotného genderu není možné vysvětlit ani 
tak základní determinanty, jako jsou genderové dichotomie, binarity 
a homologické opozice a proč jsou například právě tyto struktury tak 
„atraktivní" pro samotný gender, může být potom genderová teorie 
skutečně kritickou teorií? 

A do jaké míry může být i funkční politickou teorií? Jestliže je gen
derová struktura ve vztahu řádu dichotomií, binarit a homologických 
opozic spíše derivátní než autonomní, není nutné se vydat jinou ces
tou a začít zkoumat ony „atraktivní" stabilizující procesy? 

Mimochodem mnohé ženské organizace používají populární 
genderovou ikonu nebo značku $ „ která je pevně integrována do 
dichotomických opozic. Dutina vyjadřuje typicky ženskou symboli
ku, stejně jako je jablko symbolem svůdnosti světa. Kříž vyjadřuje 
pronikání protikladných oblastí, symbolizuje znovuzrození i smrt 
a směr dolů ukazuje na chtonické „ženské" směřování. Tato obyčej
ná ikonická zkratka je ve skutečnosti bohatou transgenderovou sym
bolickou superstrukturou stabilizující svět významů podle jedno
duchých binarit, co je nahoře nebo dole, co je plné nebo prázdné, 
tudíž co je mužské nebo ženské, a to nejenom na základě nějakého 
„genderu". 

Například pojem genderová identita, který je definován pro ozna
čení „osobní zkušenost s mužskou nebo ženskou existencí", je z hle
diska identity lidské existence pojem redukcionistický, protože tato 
identita není nikdy čistě mužská nebo ženská, ale je dvojnásobně 
„transgenderová", jednou ve smyslu samotné genderové nestability, 
jejíž krajní formou je problematika transgenderu a podruhé ve smys
lu identity, která je odvozená od mimogenderových struktur, která 
transcenduje mimo gender. 

Konfúzni genderovýjazyk 

Podle Wittgensteina původ mnoha problémů, například filozofických, 
pramení z jazykových konfúzí. Podívejme se proto, jak se užívá ter
mín gender v jazyce. 

V mnoha textech se například často vyskytuje věta „z pohledu 
genderu". Co se tím vlastně chce říci? Například „z pohledu sociální 
konstruovanosti reality pohlaví"? Znamená to například, že tvrzení 
„testosteron je architektem pohlavních rozdílů v uspořádání mozku" 
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už není z „pohledu genderu"? A to jenom proto, že patří do neuro-
biologického diskurzu? 

Konfúznost užívání sousloví „z aspektu genderu" spočívá navíc 
v tom, že někdy může implicitně znamenat z hlediska „vědecky 
neutrálního", jindy z hlediska „čistě ženského" a povětšinou z hle
diska povýtce implicitně jenom feministického. Jestiiže je ale gender 
koncept deklarován jako neideologická odborná vědecká disciplína, 
proč se „genderistky" nesnaží distancovat od nevědecké ideologie 
feminismu? 

Často se například píše a hovoří o „genderovém aktivismu". Anga
žovanost v čem a pro co? Ve vědeckém diskurzu? I tento výraz 
působí zmatečně. 

Zmatek se prohlubuje navíc obecným strachem ze samotného 
feminismu, kdy některé ženy tvrdí, že feminismus je špatná nálepka, 
a proto se samy prezentují nikoliv jako feministky, ale „genderistky". 

Jiná rovina konfúznosti spočívá v tom, že někdy se gender pre
zentuje jako specifická epistemologická struktura či gnozeologická 
mřížka, jindy je jím samotný předmět zkoumání této struktury. Jed
nou je to tedy specifická forma vědomí, podruhé jeho předmět. 

Obecně se gender definuje jako mechanismus sociálního a kultur
ního podmiňování jednodivých rolí. Z této obecnosti ale předem vy
padává nebo se implicitně předpokládá, že tzv. mužský gender je ve 
vztahu k ženskému genderu tím, kdo podmiňuje, zatímco ženský 
je podmiňován. 

Dokonce i při pohlavně neutrálním „vědeckém" použití pojmu 
gender se často implicitně s různými akcenty hovoří především z žen
ského genderu. Například strategie Evropské unie v oblasti gendero-
vého diskurzu a sociální politiky se nese na vlnách této konfúznosti. 

Na jedné straně se hovoří neutrálně o gender mainstreamingu 
a uplatňování genderového hlediska, ale konkrétně pak především 
jen o „zlepšení postavení žen" nebo o „pochopení ženské politiky". 
Gender politika se prezentuje jako nová filozofie, ale ve skutečnosti 
je filozoficky konfúzní a politicky pohlavně neutralizující. 

Mimochodem na české politické scéně nevystupuje po roce 1989 
do popředí snaha založit nějakou genderovou politickou stranu, ale 
spíše tradičně ženskou stranu. 

Gender studies se často překládá singulárem jako „studie so
ciálního rodu". Nebylo by ale přesnější potom hovořit o zkoumání 
různých pohlavních rodů? 
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Zmatečnost je v různých zavedených frazeologických výrazech, 
jako například „genderové senzitivní chování", které se vyžaduje na
příklad od médií nebo vlády. Neklade se tudíž důraz na určitý způsob 
racionality, argumentace, a tedy řád genderového diskurzu, ale před
pokládají se v jeho kontextu spíše výjimečné schopnosti. 

Po roce 1989 se postupem času z pojmu genderu stal metastázující 
pojem či diskurzivní panteistická kaše, která v sobě obsahuje vše, co 
je ve vývojovém životě diskurzu nejen nevyřešené anebo nevyřčené, 
ale dokonce nevyslovitelné. Tím, že termín gender již víc než po de
setiletí plave v diskurzivních vodách lingvistického mišmaše, je tou
to konfúzností zasažena i veřejnost, která termín gender pojímá i jako 
strategickou feministickou masku. 

Gender koncept se v kontextu problému sociální stability7 a nesta
bility ukazuje problematický i z jiného hlediska. Podle Karla Mannhei-
ma je ideologické vědomí takové, které nevysvětluje, nýbrž zakrývá 
uskutečňované jednání, dané vnitřní a vnější bytí. Genderový kon
cept se stává v tomto smyslu částečně a paradoxně ideologický, pro
tože určité mechanismy, které by měl odhalovat a které spoluvytvá
řejí moc systému, spíše sám zakrývá, než odkrývá. 

Jestliže i genderová struktura podléhá ve skutečnosti podivným 
libovolným sociálním atraktorům, ke kterým konverguje i tzv. pohlav
ní chování člověka, pak v tomto smyslu paradoxně vlastně na samot
ném pohlaví „nezáleží". Pohlaví ať už v biologickém nebo konstruk
tivistickém smyslu je náhoda, která teprve prostřednictvím různých 
atraktorů a diskurzivních koalic dostává konečnou stabilizující for
mu a tvar. To ale implikuje, že i gender je spíše než systémem jen 
jednou z proměnných veličin a že biologickou stejně jako sociální 
pohlavní stabilitu pohlaví udržuje skrytá struktura systému podiv
ných atraktorů jako neviditelných oblastí přitažlivosti. 

Diskurzivní koalice [horizontální pohled] 

Vertikální schéma, respektive teorie atraktorů nám zároveň ukazuje, 
že genderový diskurz není prostě jen diskurz vedle jiných diskurzu, 
ale že právě na základě vertikální struktury se vytváří zvláštní vztahy 
i v horizontální diskurzivní struktuře sociálního genderového systému. 

V dokumentárním filmu Olgy Sommerové O čem %eny sní vy
stupuje postava starší ženy, která adoptovala mnoho dětí. Vypráví 
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O partnerské manželské krizi a o rozhodnutí odejít od svého muže, 
který je povoláním myslivec. Navštěvuje však faráře, který jí vyprá
ví o lásce a ona postupně nalézá Boha a nakonec konvertuje. Na konci 
svého příběhu říká, že když existuje Bůh, který miluje i jejího muže, 
od něhož chtěla odejít, musí ho i ona milovat. Podle této ženy muž, 
který se ale neotočí za krásnou ženou, neboť krásná ženská je dar od 
Boha, prostě „vykrvil". Právě tato žena má poslední slovo v doku
mentu, když říká, že podle ní život, nemá-li koncepci, tj. Boha, nemá 
smysl. 

Výpověď této ženy je zajímavá nejen tím, jak si zcela neproble
maticky osvojuje i nimrodskou či jateční mysliveckou latinu svého 
muže, ale především tím, jak se genderová identita zcela fundamen
tálně odvíjí od náboženského diskurzu, v jehož rámci se nejen řeší 
manželská krize, ale i nachází dar ženské krásy a smyslu života. Na 
prázdné atraktorové sociální síti stabilizující lidské jednání a myšlení 
je „obsahem" každého diskurzu jiný diskurz. Genderové vztahy tu
díž nezakládají samotnou moc, ale předpokládají a distribuují ji! Gen
der jako „sociální rod" není prodlouženou rukou „společenského 
rodu", ale spíše protézou spojenou s diskurzivními koalicemi a tech
nologií symbolických forem života. Moc funguje v koalicích na zá
kladě stabilizující „prázdnoty" systému. 

Teprve v systému diskurzivních koalic se může ukázat, že neexis
tuje automatická korespondence mezi genderovými a mimogende-
rovými identitami a opozicemi. Například identifikují-li se mnohé 
matky, ač by měly být podle genderového schématu nebo stereotypu 
„empatické", s nějakým autoritativním ideologickým systémem, jejich 
identita je „transgenderová". 

Atraktory (např. náboženský diskurz), které udržují jeho silnou 
stabilizující „atraktivitu", jsou tak dominantně určující strukturou 
pro ustanovení či ukotvování sociální reality, jsou tak diskurzivně 
transcendentní, dominantní a hluboce formotvorné, že neumožňu
jí, aby se v rámci těchto silných atraktorů mohly rozvíjet jiné dis-
kurzy, například genderový. Respektive jen s obtížemi a v určitých 
limitech. 

Chce-li se tudíž dostat nějaký diskurz autonomně sám ke slovu, je 
nucen k jakési vnitřní subverzivní destabilizující herezi, o niž se po
kusil například Galileo, když se novou matematickou teorii (matema
ticko mechanistický a přírodovědecký diskurz) snažil implantovat do 
tradičního náboženského diskurzu. 
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Jednota diskurzu je nejen jednotou s pohyblivými okraji, které 
mohou překrýt dokonce i domnělé jádro smyslu anebo je nově vyty
čit, ale je především určena diskurzivními koalicemi. 

Náboženský diskurz, který zosobňuje zmiňovaná žena v doku
mentu, ukazuje, jak v diskurzivní koalici i „falus" za jistých podmí
nek přestává být dominantně organizujícím principem a stává se sám 
organizovaný. 

Jaký diskurzivní prostor má vytyčený samotný „gender" v rámci 
diskurzivní koalice, kde dominuje transcendentní náboženský diskurz? 
Vztaženo k výpovědím oné věřící ženy: je-li například ženská krása 
„dar od Boha", kdo pak z obyčejných lidských smrtelníků může ne
podlehnout svodům či svádění samotného Boha? Derrida sice tvrdí, 
že neexistuje žádná jazyková policie, ale zde je veřejně prezentován 
koaliční „princip kontroly produkce diskurzu". 

Je-li předpokladem nějakého diskurzu zase jiný diskurz, pak každý 
diskurz pro svou existenci potřebuje někdy tiché, jindy hodně hlasité 
spojenectvu' ostatních diskurzu. Samotný genderový diskurz proto 
nemůže být pojímám jako nějaký diskurzivní „stát" s autonomním či 
suverénním organizujícím principem. To, co je často považováno za 
samostatný diskurzivní „genderový konstrukt", je konstruované jiný
mi diskurzivními formacemi a ve chvíli koaličního rozpadu se může 
ocitnout i v diskurzivní prázdnotě. 

Gender je ve skutečnosti nikoliv organizující princip, ale formace 
formací či konstrukce konstruktů. 

Organizující princip předpokládá něco autonomního, něco jako 
arché, co je na počátku a co věc samotnou organizuje v nějakém 
pořadí. Ale historie jak předpatriarchální, tak postpatriarchální na
značuje, že nic takového trvale neexistuje. Tato představa je zatížena 
určitou metafyzickou tradicí, která „proti jednomu jsoucnu staví něco 
nad jsoucnem", v níž se myslí „podle principu a kdy se udržuje jsouc
no pod kontrolou myšlenky". 

Je možno si ale představit, že dodržování genderových, stejně 
jako jazykových pravidel nezaručuje žádná síla nebo organizující 
princip? 

Není třeba z pozic kritiky strukturalismu provést útok na struk
turní uzavřenost genderu, který pracuje s rody, jako by to byla 
struktura uzavřená sama do sebe, která má nějaký centrální smysl, 
držící pohromadě všechna jemná tkaniva? Není problém genderu 
problémem tkajícího pavouka, který jako by splynul se svou sítí, jak 
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napsal Roland Barthes? A není gender něco jako mýtus nebo řeč, 
nevyžaduje jeho fungování a používání, „aby jeho vlastnosti zůstaly 
skryty"? 

Je-li gender organizujícím principem, jakými autonomními me
chanismy je potom organizován ve svém sociálním samopohybu? 

Prod genderu jako organizujícímu principu však hovoří i další 
okolnosti a faktory: 
1) faktor chaotické náhodnosti — podobně jako je pohlaví v biolo

gickém smyslu určeno celou řadou náhodných kombinací, vlivů 
a procesů, je i gender závislý na nahodilé kombinaci nejrůznějších 
kulturních, sociálních a biologických podmínek a okolností; 

2) faktor diskurzivní derivátnosti — tím, že gender se ustavuje a je zá
vislý na diskurzivních koalicích, kdy bez druhých diskurzů nemů
že hrát roli, kterou hraje, se oslabuje předpoklad nějakého „orga
nizujícího principu"; 

3) faktor genderové asymetrické organizace - skutečnost, že jeden 
rod je uspořádávaný a druhý spíše uspořádává, naznačuje, že i gen
der podléhá jiným „organizujícím" podmínkám. A v případě, že 
by jeden byl organizující a druhý organizovaný, znamenalo by to, 
že existuje více druhů „genderu"? 
Co se však získá koncepcí, v které žádný přítomný organizující 

strukturující princip neexistuje? 
Co by se stalo, kdyby byl gender jako struktura bez organizujícího 

principu a centra a kdyby byl otevřenou strukturou formovanou 
nějakým skrytým řádem? 

Stále se povýtce pracuje s pevnou představou genderu, který vta
huje každou lidskou bytost do stabilní rovnováhy, nějakého pevné
ho bodu pohlavní identity, která jako by vykazovala pevné body či 
stacionární stav, který se po generace neustále opakuje. Představíme-li 
si ale, že i samotný gender je součástí nějaké podivné atraktorové 
struktury, pak se identita i sám organizující princip stávají pohybli
vým bodem, podobným poletující mouše opisující nejrůznější kultur
ní trajektorie, nejen tedy maskulinity a femininity. Přičemž identita 
pohlaví a to, co se jeví jako organizující princip, je vždy jen prostře
dím formovaným koalicí nejrůznějších sil a diskurzů. 

Abychom poznali genderový diskurz v příběhu ženy, pro niž krása, 
láska i smysl bytí je darem božím, je třeba se ptát jinak: jaká je koali
ce „genderu" a „náboženství"? Neboť teprve tato spojenectví nám 
mohou poodhalit, že genderová struktura je povýtce spíše koaliční 
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formou či koaliční funkcí, nikoliv nějakou substancí, rolí či dokonce 
organizujícím principem. 

Tradiční genderové identity je možno si představit bez organizují
cího principu jako rovnovážné a ustálené stavy pohlavní identity, které 
se periodicky opakují, jako když vezmeme onu kuličku, kterou po
stavíme na okraj talíře a ona vždy bude přitahována a stabilizována 
v jistém stavu rovnováhy. Tato rovnováha nevzniká na základě něja
kého organizujícího principu, ale je i produktem diskurzivních koalic. 
Někdy však stačí genetická změna nebo narušení hormonální hla
diny a genderový atraktor už nemá onu schopnost jednoduché po
hlavní „atraktivitity". Jsou to tudíž určité formy atraktorů, které 
umožňují určité genderové identity. 

Organizující princip je iluze, kterou vyvolávají pouze jednoduché 
společenské systémy a jednoduché biologické procesy, které za jis
tých podmínek produkují rovnovážné a stabilizované pohlavní iden
tity. Jakmile se však tyto systémy stanou složitějšími, stávají se nejedno
značnějšími a komplikovanějšími i identity a genderový organizující 
princip se pak jeví jako chaotický. 

Politické východisko z této transgenderové situace je zjevné: 
je třeba provádět systematickou subverzi systému, který se řídí 
atraktory rovnovážného a uzavřeného stavu: „Stop! Tady končí veš
keré změny!" Proti jakémukoliv uzavřenému systému je třeba stavět 
naopak systém otevřený, nelineární, dynamický, který je daleko od 
jednoduché rovnováhy, stability a identity. 

Nejde ale pouze o to tvrdit, že genderové prvky samy o sobě 
nemají žádnou hodnotu a že ji nabývají jen prostřednictvím vzájem
ných vztahů, ale jde o to prosadit radikálně otevřenou koncepci lid
ské identity zbavenou jakéhokoliv principu, centra, archtetvpu nebo 
jednoty. Je třeba v duchu kognitivní psychologie opustit nejen před
poklad mentálních genderových struktur, ale jít ještě o kousek dál 
a pohlížet na genderové tkanivo jako na obraz, který je produkován 
v diskurzivně koaliční pavouci práci. 

Proč není gender organizující princip, ale spíše forma koa
liční diskurzivity, to je nejlépe možno poznat právě na problému 
dualismu. 

Pierre Bourdieu hovoří o jalovém volání postmoderních filozofů 
po „přesažení dualismů" právě proto, že dualismy se podle něho ne
zrodily z pouhého slovního pojmenování, ale jsou hluboce zakořeně
ny ve věcech, strukturách a tělech a nelze je zrušit či změnit nějakou 
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magií. Proto „rody" nejsou prosté „role", které lze hrát podle libosti, 
ale jsou vepsány do těl a do určitého světa, a to jim dává sílu a „atrak
tivitu". 

Genderový diskurz, byť usiluje například o dekonstrukci dicho-
tomické opozice žena—muž, ženský—mužský atd., je ve své snaze pře
dem odsouzen k neúspěchu, protože tyto zdánlivé genderové binarity 
jsou ve skutečnosti binaritami koaličními, strukturálně prázdnými, 
a tedy „transgenderovými", tedy přesahujícími možnosti samotného 
genderu. 

Genderovému diskurzu totiž uniká otázka po povaze genderových 
binarit a vlastních diskurzivních limitů, respektive to, zda je sama bi
nární struktura genderová nebo zda „gender" tuto strukturu nevy
užívá jako pták cizí hnízdo. 

Subverzivní dekonstruktivismus sice mlčky pracuje s nestabilitou, 
ale tím, že ji považuje za něco samozřejmého a nijak se nesnaží pro
zkoumat, jaké jsou její limity a možnosti, mu přitom uniká okolnost, 
že jak nestabilita, tak stabilita jsou vůči sobě v těsném a komplikova
ném vztahu. 

Nejen z vertikálního, ale i z horizontální hlediska se ukazuje potře
ba nové kritické interpretace genderového konceptu a tento analytický 
pojem nemůže být teoreticky kriticky skutečně účinným nástrojem, 
protože pro pohlaví jsou povýtce určující především „transgendero-
vé" procesy, vztahy a struktury. 

Abychom se aspoň trochu mohli vymanit z moci binarit, di
chotomií a bipolárního uvažování (které je dokonce konstitutivním 
prvkem pro teorii genderu, když podle tradičního schématu příroda 
versus kultura rozděluje pohlaví na „sex" a „gender"), je nezbyt
né začít promýšlet diskurz o lidském pohlaví nelineárním způsobem 
a vnést do něho skutečně tvořivý prvek chaosu, jenž je nejen dokla
dem složitosti lidského života a jeho bytí, ale především důkazem, 
a hlavně polem možností pro lidskou emancipaci. 

Změny, ať už sociální, politické nebo existenciální, jsou totiž mož
né jen za tří destabilizujících podmínek: 
%aprvé za pomoci převrácení atraktorové struktury či atraktorových 

převratů, kdy to, co společnost charakteristickým způsobem sta
bilizovalo, ji naopak destabilizuje a vice verza, 

^adrubé nahodilým rozvolněním atraktorového systému jako celku, 
který udržuje různé diskurzy v nahodilé uspořádanosti a stabilitě 
tzv. diskurzivních koalic, 
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sgtřetívznikem okrajového atraktorů, který svou hloubkou „atraktiv
nosti" má schopnost destabilizovat a přestrukturovat daný atrak-
torový systém i s jeho diskurzivními koalicemi. 
Možnost změny, osobní nebo společenské, se proto odvíjí nejen 

od koaliční vztažnosti genderového diskurzu k jinému diskurzu, ale 
především od míry stabilizující diskurzivní „atraktivnosti". V tradič
ním náboženském diskurzu je například procesuálni snaha přejít 
od vnějších oblastí vysoké energie k vnitřním nízkoenergetickým ob
lastem téměř nekonečná. Každý člověk, který věří (i svým tělem) 
jakémukoliv systému, se namísto nekonečného pohybu v sociálním 
prostoru nakonec zavíjí systematicky „dovnitř". 

Z toho vyplývá, že k genderové změně či k emancipaci ženského 
pohlaví nemůže dojít například tam, kde jsou příliš silné koaliční dis
kurzivní vazby nebo kde existují hegemonické superdiskurzy. Gen-
derová změna je možná pouze v případě nestability, nikoliv samot
né genderové struktury, ale celkové krize diskurzivní koalice nebo 
krize jednotlivých superdiskurzů. 

Není náhodné, že k velkým genderovým změnám dochází právě 
v rámci celkových společenských a technologických změn, například 
v době průmyslové revoluce nebo počátkem informační éry v 60. le
tech minulého století. Každý „gender" se totiž v rámci celkového 
sociálně atraktorového uvolnění stává transgenderem. Když se na
příklad v šedesátých letech objevilo mediálně atraktivní označení 
„sexuální revoluce" pro celou řadu nových jevů v oblasti genderové
ho chování od antikoncepce až po módní unisex, ve skutečnosti šlo 
o silnou sociálně atraktorovou změnu v transgenderovém (celkovém) 
chování a myšlení člověka. 

Představa, že změna nějakého systému začíná změnou samotné
ho člověka, je mylná. Chce-li člověk změnit sama sebe, musí nejdřív 
nejen destabilizovat skryté sociální atraktory vlastního socializova-
ného lidství, ale především rozvolnit pevná a složitá pouta diskurziv-
ních koalic. To je vždy nadosobní úkol. Proto ani samotná sexuál
ní revoluce nemůže vést k zásadní emancipaci člověka, ani samotná 
emancipace v oblasti genderu nemůže vést k svobodě lidské bytosti 
a emancipaci od sociálních determinant. 

Je-li, jak naznačují někteří antropologové a sexuologové, napří
klad problém sexuální emancipace historicky pevně vázán v diskur
zivní koalici s institucí vlastnictví, pak je třeba genderové problémy 
nahlížet více z transgenderového pohledu. 
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Gender koncept je příliš izolovaný a vyabstrahovaný segment 
z konstrukce, která se nazývá realita, a samotná genderová politika se 
příliš často zužuje právě na tento izolovaný konstrukt stojící mimo 
diskurzivní koaliční praxi. Avšak jakákoliv lidská bytost, tedy i žena, 
má zapotřebí se emancipovat v rámci otevřeného systému svého na
hodilého a chaotického lidství jako „celá" bytost, nikoliv pouze jako 
nějaká „rodová bytost"! Z tohoto hlediska tzv. „ideologický" feminis
mus pretenduje na celkovější a hlubší typ společenských změn včet
ně změny samotného člověka, než jaký nabízí „vědecký" genderový 
diskurz. 

Feministické snahy, které jsou spolupřítomné v genderové politi
ce, mohou být skutečně úspěšné, pokud přesahují genderový systém 
a zpochybňují celý systém a nejen jeho derivátní produkt. Kritika 
a změna by tudíž měla vést přes změnu celého systému, a nikoliv 
pouze přes změnu dílčího genderového systému. V tomto smyslu je 
třeba mít na paměti původní spojení sex—gender—systém. Zároveň 
by se mělo namísto genderových zákonitostí více zkoumat a přihlížet 
k transgenderovým nahodilostem a vůbec k fenoménu jemných a po
divných genderových odchylek. 

Nedostatkem českého polistopadového feminismu je tudíž jeho 
redukcionistický „genderový" diskurz. Proto je třeba překročit pozi
tivistickou, empirickou a diskurzivně redukcionistickou teorii gende-
ru a znovuobjevit feminismus v jeho transgenderové sociální, tedy 
politické, kulturní a teoretické bohatosti, operující v širokém nesta
bilním poli diskurzivnich koalic. Je třeba vykročit od genderu k trans-
genderu a začít si více osvojovat feminismus jako politickou, sociál
ní, kulturní i existenciální vizi svobodného světa a lidství. 

Má-li mít český feminismus budoucnost a má-li zaujímat adekvátní 
roli nejen pro svou hypotetickou „jednu polovinu lidstva", ale oslo
vit i muže, musí být zaměřen (analyticky a kriticky) nikoliv jen na 
„genderový aspekt", ale na systém v jeho „celistvosti", respektive 
sebeorganizující se „propletenosti", ve které operuje na základě nej
různějších společenských, politických a kulturních koaličních diskur
zivnich formací. 

Sociální nespravedlnost, diskriminace a problém moci ve vztahu 
k ženám je především transgenderovým problémem. 

Skutečná moc genderu je mimo gender! 
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Každý gender je transgender 

Otázka, zda je gender vůbec pánem ve svém vlastním domě a ne
obýva cizí struktury, je důležitá právě proto, že za předpokladu 
jeho obývání cizí struktury, ať ho už změníme nebo nikoliv, bude 
i nadále skrytě stabilizován, protože je zapuštěn do hlubší atrak-
torové struktury, která navíc zakládá půdu pro různé diskurzivní 
koaliční formace. 

V jistém širším politickém smyslu se genderový diskurz snaží 
o nemožné, obdobně jako se historicky snažili o nemožné například 
komunističtí reformisté v období tzv. pražského jara v roce 1968, 
neboť změna systému je možná jen rozpadem širších mocenských 
diskurzivních koalic a epistémé, respektive chaotickým zánikem jejich 
sociálních, tedy i mocenských atraktorů. 

Jak v rámci samotného genderového systému mohou být vůbec 
zásadní změny možné, když genderový systém je sám závislý napří
klad na systému diskurzivních koalic? Neměli bychom tudíž posu
nout otázku od zkoumání, jak jsou možné změny v rámci genderové
ho systému, k otázce, jak jsou možné v rámci systému diskurzivních 
koalic? Nedostáváme se tím ovšem na příliš tenký led skrytých spo
lečenských mechanismů moci? 

Pro samotné genderové zkoumání se tak ukazuje být nezbvtná 
jednoduchá otázka: Co určuje stabilitu samotného genderu? A jest
liže jeho stabilitu neurčuje gender sám, pak je třeba jít „za" gender 
a podřídit se transgenderovčmu zkoumání. Je třeba zkoumat ono 
„cizí hnízdo", v kterém atraktivně sedí „gender", a vycházet z před
pokladu, že každý gender je transgender — tedy ukazuje mimo sebe. 
To, co považujeme za „konstrukt", je často konstruované jiným 
konstruktem. G E N D E R není jen sociální konstrukce, ale JE TO 
KONSTRUKCE KONSTRUKTŮ. 

To vysvětluje, proč jsou genderové změny obtížné a samy o sobě 
nemožné, neboť je-li každý gender zároveň transgender, pak je kaž
dá genderová změna kontrolována a revidována transgenderovou ob
lastí a právě mimo ni dochází ke změně! 

Skutečná změna je tudíž možná, pokud se na úrovni mimogen-
derových struktur buď vytvoří vhodná nová mocenská diskurzivní 
koalice, nebo se podaří vytvořit disipativní strukturu, která je i dale
ko od stability samotného genderového systému. Změna je možná 
nikoliv jednorázovým chaotickým „vybočením" z řádu sociální 
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konstruovanosti, ale teprve když se tento sociální záhyb stává auto
nomní transgenderovou strukturou či zónou. 

Pokud bychom chtěli odpovědět na otázku, proč jsou genderové 
změny obecně vždy velice obtížné nebo konkrétně proč nedošlo ani 
po roce 1989 k zásadním genderovým změnám v české společnosti, 
nalezli bychom pro to celou řadu důvodů. Například: 
— nedošlo k zásadnímu narušení tradičních diskurzivních koalic, a ne

došlo ani k vytvoření nových diskurzivních koalic, které by zajistily 
životnost, validnost a trvalost samotnému genderovému diskurzu, 
což je dáno tím, že chybí kritičtější analýza moci diskurzu, neboť 
jestliže v období 1948 až 1989 mohla být například ženská otázka, 
identita a subjektivita zcela eliminována, stalo se tak právě na základě 
nových transgenderových diskurzivních koalic, a z toho vyplývá, 
že budoucí změna je možná právě prostřednictvím transgenderu; 

— o genderu se uvažuje příliš abstrahované, izolovaně a redukcionistic-
ky, tudíž příliš vzdáleně od reality diskurzivních koalic a skutečných 
sociálních mechanismů moci, takže různé emancipační genderové 
kroky jsou velice nejisté, křehké, nestabilní a institucionálně málo 
zakotvené; 

— genderový diskurz obsahuje příliš málo kulturní, sociální a politické 
konektivity, takže mnoho událostí probíhá v jakémsi diskurzivním 
vakuu, což je nejvíce patrné především na politických „gendero-
vých" institucích nebo aktivitách ženských skupin. 
Shrňme si různé důvody a příčiny současné krize genderového 

konceptu. 
Je to jednak poznání, že genderové chování stejně jako genderové 

nerovnosti a diskriminace nelze vysvětlit pouze v rámci genderových 
struktur a genderových analýz. 

Krizi zakládá odhlížení od mimogenderových struktur a skuteč
nosti, že gender jako určité symbolické prostředí je samo o sobě vý
sledkem časově předcházejících mimogenderových struktur a forem 
lidského bytí, v nichž důležitou roli hraje proces stability. 

Krize genderu je důsledkem neprovázanosti genderové i mimo-
genderové, diskurzivní i mimodiskurzivní a odhaluje se právě na zá
kladě toho, jak je například samotná pohlavní subjektivita „prosák
nuta" či „zatraktorována" do mimogenderových struktur. 

Genderové myšlení je v zajetí lineárního a metafyzického myšlení, 
které se vyznačuje snahou odvozovat souvislosti a příčiny z nějaké 
zakládající struktury. 
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Chceme-li kritičtěji uvažovat o lidské bytosti, je třeba na ni na
hlížet nikoliv v diskurzivně idealizující „celistvosti", ale naopak v její 
nelineární reálné chaotické skutečnosti a konstruované nahodilosti, 
která nepředpokládá žádnou jednoduchou jednotu těla a mysli, po
hlaví a genderu, řádu a chaosu. Naopak je třeba sledovat linie gende-
rového myšlení a bytí v jeho diskontinuitě, rozpornosti, konfliktnosti 
a ontologické neúplnosti. 

Obecně by se krize genderového diskurzu mohla stručně shrnout 
do výtky, že chybí nikoliv kritické myšlení ^ pozic genderového myš
lení, ale že absentuje kritické myšlení o samotné genderové koncepci! 
V českém intelektuálním prostředí absentuje reflexe reflexe. 

Není třeba se probudit z dogmatického genderového spánku? Není 
třeba začít kriticky uvažovat o diskurzivní „nesesíťovanosti" a není tře
ba se podívat na strukturu genderových „spojů" v atraktorové síti, 
v které jsou mnohé samotné spoje prázdné, neurčené a adaptabilní? 

V této kri^i se ukazuje jako fasádní otázka, %da se myšlení, které si náro
kuje být myšlením nejen analytickým, ale i kritickým, -^ároveň míí^e vyznačovat 
absencí ̂ koumání vlastních předpokladu a mocnostísamotného genderu? 

Výtka vůči současnému stavu genderového diskurzu se obecně 
vztahuje na jakékoliv teoretické výzkumy, které musí mít odvahu spe
cifikovat své vlastní rozpory a tyto rozpory by měly být odhaleny 
právě tam, kde nejsou zjevné. 

Na druhé straně krize genderu otvírá prostor pro otevřenější for
my myšlení a diskurz, který' je tradičně označován jako feminismus, 
protože právě jeho historická diskurzivní praxe je významná tím, že 
feminismus vždy operoval v širších diskurzivních vodách než jen 
čistě genderových. 

(2007) 
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Schéma k teorii sociálních atraktorů — vícenásobná transgenderová identita 

Symbolické genderové předivo — „zavéšené" 
či „uchycené" jako symbolická síť na trans-
genderové struktuře. To ale neznamená, že 
je „na povrchu". Ve skutečnosti je toto pře
divo promíchané a prosakuje k atraktorům. 

Chaos - prostředí, 
v kterém je Lidský 
svět cele ponořen 

A traktorové „prosa
kování" mezi gende-
rovou a transgen-
derovou strukturou, 
nebo naopak „vyži
vování" na principu 
„zakoreňovaní" ne
ní jednosměrné, ale 
obousměrné 

Sociální entropický 
atraktor = smrt sym
bolických forem 

Subjekt (například genderový) není integrovanou strukturou, která se pohybuje smě
rem k atraktorů jako nějaká celistvá „kulička", ale je prosakující diskontinuitní „zauz
lenina" či „zámotek". Je „stvořen" na rozhraní (genderového a transgenderového) 
řádu a chaosu. Jeho „lokalizace" je nahodilá, tedy limitované časově-prostorová. Tato 
psychosomatická „zauzlenina" je určena nejen řádem například diskurzivnich koalic 
a silou atraktorů, ale i chaotickým ne-smvslem nejrůznějších poruch jednotlivých 
symbolických vrstev, diskontinuitních struktur, odchylek a mutací. 

Inverze sociálního atraktorů nebo reliéfu. Tento obrácený atrak
tor je místem genderové nestability. Tyto stopy či jakési kulturní 
výdutě fungují v sociální ambivalenci (například moderní arche-
typ „sebeobětující se matky" nebo společensky absolutně podří
zené ženy, obdobně tak ale mohou fungovat i různé vzory krásy, 
jako rembrandtovské formy ženské krásy a anorektické formy). 

Transgenderová struktura 
diskurzivnich koalic - na 
rozdíl od „zavěšených" 
struktur je spíše „plovou
cí" a jakoby „spojitá"; je 
to nejdynamičtější a záro
veň nejstabilnější vrstva, 
která se podílí i na formo
vání genderové identity 

Síť nahodilých sociálních atraktorů - substruktura 
formovaná například dichotomickou bází (naho
ře/dole), archetypy, archaickým a mytickým vědo
mím, epistemologickými infrastrukturami, fun
gujícími na základě neurologických imprintů 
a psycho-logických internalizací atd. 



Detail nahodilým sociálním atraktorem vícenásobné identity integrované 
do struktury diskurzivních koalic 

0 - nahodilý sociální atraktor 
vícenásobné identity 

1 - etnický atraktor 
2 - rasový atraktor 
3 — náboženský atraktor 
4 - národní atraktor 
5 — jazykový atraktor 
6 - pohlavní atraktor 
7 - třídní atraktor 
8 - xv atraktor 

Schéma transgenderové struktury diskurzivních koalic, kterou vytváří nahodilé diskurzy (etnické, národní, náboženské, třídní, sexuální atp.), 
zohledňuje hlavní cíl feminismu - reflektovat problematiku hierarchických vztahů mezi pohlavími v různých modech „Mv", které přesahuje 
i okruh „všech žen". Feministické cíle nesmějí být proto chápány pouze jako ženská záležitost (Herta Nagl-Dočekalová). V kontextu „více
násobné identity" žen tato transgendcrová struktura odhaluje komplikovanou strukturu diskurzivní moci, kdy i ženy musí čelit vícenásob
ným formám podřízení například jako etnickv nebo třídně jiné či s jinou sexuální orientací (Nancy Fraser). 

-r 



r III. 
feminismus 





Může být žena člověkem? 
Zena musí lidem vrátit ztracený ráj, onu drahocennou perlu; 
dříve však musí vědět, že spočívá na dně jejího srdce, tam se 
musí pro ni ponořit. 

(Božena Němcova) 

Dříve muž pochyboval o tom, zda je žena vůbec člověk. Když např. 
apoštol Pavel řekl, že „hlavou ženy je muž", nepřímo tím i napově
děl, že žena je bytost nerozumná, „bezhlavá" a vlastně tak trochu 
poločlověk. Výše uvedená otázka však v žádném případě nenavazuje 
na tradiční otázku, zda má žena duši. Je sice pravda, že podle biblic
kého aktu stvoření vdechl Bůh duši jen Adamovi, zatímco ženu stvořil 
z Adamova žebra, a přesto této muženě či mužskému derivátu v roce 
585 p. Kr. ekumenický koncil v Macone oficiálně přiznal duši, a to 
díky jednomu jedinému mužskému hlasu. 

V křesťanství byla sice žena ceněna v „přirozeném řádu stvoře
ní" jako manželka, matka, panna, ale ve skutečnosti si ji společnost 
více cenila jako Matku Syna. jen ve společenské roli matky Syna bo
žího mohla být žena zahrnuta do křesťanských dějin spásy. V původní 
otázce však není obsaženo ani to, zda může být žena člověk poté, co 
se stala nástrojem mužské rozkoše a nástrojem legitimních potomků 
a kdy její porážka byla podpořena náboženskými, sociálními, etický
mi, právními normami. V otázce není vyjádřena pochybnost o ženě, 
ale naopak o člověku. Jestliže latiníci definovali člověka jako živoči
cha rozumného, musí se zdát, že vzorem pro tuto konstrukci si byl 
muž sám. Stejně tak, jestliže se člověk definoval jako homo faber, člo
věk pracující, vyrábějící nástroje, instrumentalizující své tělo a věci. 
I podle Bible je k práci odsouzen pouze muž („v potu své tváře bu
deš jíst chléb"), zatímco žena bude v „utrpení" pouze rodit syny. 
A tak stal-li se nakonec tématem filozofie člověk sám, vtírá se důvodné 
podezření, že tato bytost nebude mít žádné ženské znaky. I samotná 
otázka po podstatě „člověka" se připravuje na půdě Řecka, země, kte
rá ženu internovala do jakési zadní části domu gynaikonitis. V tomto 
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světě je žena oikuréma, tj. věc na obstarávání domu — služka a nástroj 
na rození dětí. Údělem ženy je být uvnitř, zatímco muž je zaměstnaný 
mimo dům. Je náhodné, že i po dvou tisíciletích bude jeden z nej
významnějších filozofů 20. století interpretovat každodenní zkušenost 
„člověka" jako bytí na světě a nikoliv ve světě? Není i tato existen-
ciální definice člověka poznamenána zkušeností maskulinního bytí, 
přebývajího povýtce mimo? Je nám svět ženy skutečně odhalen, když 
vlastně po tisíciletí přebývá v zasutých zadních částech? je vůbec 
správné chtít dnes po ženě, aby ještě byla „člověkem"? Možná na
mítnete, že ve 20. století už je žena „polidštěná", je i „rozumnější", 
koneckonců čím jiným byla tzv. socialistická žena? Není však filozo
fie spíše než láskou k moudrosti (sofia), a tedy vztahem k „ženské
mu" principu, mužskou tendencí směřující k narcistické sebereflexi 
či mnohdy dokonce misogvnologií? Když např. J. P. Sartre říká, že 
život je nechutný, plodivý, neuspořádaný a že muž nachází smysl 
a transcendenci nikoliv skrze žití, ale skrze práci, nikoliv skrze růst, 
ale skrze to, co postaví, nezbavuje tím existenci jejích ženských rysů? 
Nehovoří jako ideolog mužsky monokulturní civilizace? A není filo
zofie často sublimovaným a kultivovaným násilím, prostorem, kde 
se prosazuje „mužská" síla, tendence dominovat a znásilňovat život 
a skutečnost, která má „ženské" rysy? Není proto „člověk" stejně 
nebezpečný ženě, jako je jí mnohde - a to zcela otevřeně nepřátelská 
— tradiční patriarchální společnost? Například podle údajů OSN se 
dosud praktikují v 26 islámských zemích středověké zvyky v podo
bě excise (odstraňování ženských pohlavních orgánů) a podrobuje 
se jim až 74 milionů žen jen proto, aby nebyly vydány na pospas 
ďáblovým úkladům. 

Není i otázka po „člověku" (tak trochu) filozofickou excisí? Můžete 
namítnout, že to, co je dosud možné ve třetím světě, se pokřesťan-
štělé Evropy netýká. Ano, určitě by bylo nemoderní argumentovat 
např. ďáblem, ale je naopak možno zcela racionálně hovořit o „regu
laci porodnosti". Nedávný dokument CHARTY 77 o sterilizaci rom
ských žen se zmiňuje o případech, kdy byla sterilizace žen často pro
váděna bez jejich vědomí např. při porodu pod pohrůžkou odebrání 
dítěte nebo naopak, za státní úplatu 25 000 tisíc korun. Jde tu o pro
blém rasový, politický nebo i feministický? 

Před časem jsem četl jedno soudní rozhodnutí Okresního soudu 
v Kutné Hoře, v němž byl třicetiletý muž zproštěn obžaloby za zná
silnění sedmnáctileté dívky. Při pročítání tohoto textu mě nezaujalo 
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ani tak to, že obžalovaný tvrdí, že s ohledem na množství vypité
ho alkoholu se mu přirození neztopořilo a že po dvou dnech nebyly 
zjištěny stopy spermatu, ani to, že soud se údajně ocitl v situaci, 
kdy tvrzení stojí proti tvrzení, zaujala mě především maskulinní ar
gumentace, hájící zájmy „mužského člověka". Jedním dechem soud 
vylíčí obžalovaného takřka jako ideálního muže, neboť podle zpráv 
z místa bydliště i od zaměstnavatele je hodnocen velmi dobře, je „dob
rý pracovník" a „stará se o výchovu dvou dětí". Takže tento „člověk" 
odsune do pozadí téhož, muže, který v inkriminovaný den vypije sko
ro desítku piv, pár panáků, porve se v hospodě do krve a posléze si 
jde „užít" do lesa. Skutečnou přítěží poškozené se pak stane nejen 
to, že se večer podnapila, ale hlavně to, že „nemá dobrou pověst, 
neboť je o ní známo, že často střídá chlapce". Podle soudu i to, že 
sama své znásilnění nehlásila, zpochybňuje skutečnost, že k znásilně
ní opravdu došlo. Po dva tisíce let křesťanská kultura, řečeno slovy 
apoštola Pavla, učila ženu „mlčet", aby novodobá osvícená a dnes 
konkrétně postkomunistická právní kultura v tomto mlčení našla dů
kaz její viny! Patriarchální právníci si nekladou a nezkoumají otázku, 
proč to sama neohlásila, ale shledávají jako přitěžující okolnost, že to 
nehlásila. Je pochopitelné, proč si tuto otázku nemohou položit sami. 
Ve svém kulturním podvědomí tuší, že žádná žena není nikdy znásil
něna poprvé. Dávno předtím je totiž předznásilňována společností. 
Jak totiž jinak charakterizovat skutečnost, v níž mladá žena vykonává 
monotónní a fyzicky namáhavou, rizikovou práci, kde funguje jako 
laciná pracovní síla u pásové výroby v továrně, kde ji její nadřízení 
systematicky nutí tahat těžká břemena, a to i přes žádost, aby ji pře
řadili na jinou, méně vysilující práci? Zástupci establishmentu by si 
měli nejdříve sáhnout do svého vlastního svědomí, než začnou uplat
ňovat evangelium společenské Morálky a falického kultu Práce. Ale 
vraťme se k obecnějším úvahám. Historici nám tvrdí, že po celý neolit 
převládá matriarchální zřízení a přelom nastává až v době bronzové, 
když se v důsledku rozvoje polnohospodářských nástrojů (pluh) do
stává do popředí muž: homo faber. S oddělením chovu dobytka 
(pastýřské kmeny) a řemesel od zemědělství se muži stávají repre
zentanty vyššího stupně výroby. Matriarchát začíná tedy ustupovat 
se vznikem řemesel a měst, kdy se vytvářejí předpoklady pro vznik 
nové civilizace. 

V této souvislosti je vhodné připomenout i biblický spor mezi 
Kainem a Ábelem, který právě poukazuje na konflikt mezi životem 
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pastýřským, tj. nezakotveným na pevném místě, a životem rolnic
kým, posléze i městským. Podle Bible je Kain i zakladatelem první
ho města, a tím civilizace, neboť víme, že při ábelovském, nomád-
ském pochodu nemůže vzniknout. Abel podle svého jména zname
ná vánek, opar, pomíjející nicotu, nejistotu, ztělesňuje spíš vlastnosti, 
které se přiřknou později ženě, zatímco Kainova civilizace bude ús
pěšně vybudována na vlastnostech mužských. A tak se nabízí otázka: 
Nebyl Abel vlastně ženou? A když Sigmund Freud, odkojený židov
skou kulturou, prohlásil, že největším nepřítelem civilizace je že
na, nemyslel tím vlastně onoho nestátotvorného, neurbanistického 
Ábela, který používá nepojmového myšlení, čímž celá jeho existen
ce ztrácí jasné kontury jako pochodující karavana nomádů v ranní 
mlze či slunečním oparu? Neobává se společnost latentné nebezpe
čí, že by tento ženský člověk mohl opět získat přízeň bohů a moc? 
A jestliže se dnes kainovská civilizace tváří, jako by zbožňovala žen
skou krásu (byť jaksi uměle reklamní), není to jen zastírací manévr, 
aby si žena neuvědomila svoji ábelovskou moc a sílu? V minulosti 
ženské bohyně (Isis, Afrodita, Panna Marie) nebyly uctívány pro svou 
krásu, ale především pro svou moc. Nebyly i čarodějnice nebezpečné 
právě tím, že se pokusily hledat jinou techniku „moci", než byla ta, 
kterou ovládala maskulinní kultura? Co když je ženská „moc" poten
cionálně větším nebezpečím než ona brachiální, lineární moc muž
ské civilizace? Když chtěl např. „člověk" získat energii, musel rozbít 
atomové jádro. Co však bude muset žena spojit, aby získala ještě 
větší „moc"? 

Když Ortega y Gasset říká, že láska je jedinou ženskou schopností 
muže, neznamená to, že muž je vlastně nejzranitelnější v tom nejdůle
žitějším centru bytí? Nepřichází s láskou i jakýsi mlhavv, „chaotický" 
stav, v němž přestávají platit kosmické a společenské síly? Není láska 
jakýmsi antikosmologickým aktem, kdy do řádně ustanoveného lid
ského bytí proniká až propastná otevřenost? Vždyť chaos znamená 
být otevřen. Nepředpokládá tento hluboký vztah sounáležitosti víc 
milence nicoty, smrtí a chaosu, a tudíž partnerství a participaci na 
tom, co vlastně neexistuje? 

Poté, co se rozpadla jistota středověkého řádu, určeného božskou 
prozřetelností, je novověké myšlení určeno descartovským pojetím 
člověka, který sestupuje k sebejistotě sebe samého jako k tomu posled
nímu a veškerému pochybování odolávajícímu základu všeho poznání. 
Až teprve 20. století pocítí silnější potřebu pokusit se překonat filo-
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zofii člověka, protože člověk není uzavřen sám v sobě, ale poukazu
je nad sebe i mimo sebe. V konkrétní lidské existenci je člověk na 
jedné straně vždy něčím víc než „člověkem", na druhé straně je také 
vždy něčím míň. „Člověk je střed mezi ničím a vším," říká Pascal. 
A tak se zdá, že totalita „člověka" zbavuje jedince jeho jedinečnosti 
a dějinné situovanosti. Má-li se však skutečně překonat základní an
tropologický postoj tím, že otázku po podstatě člověka převedeme 
na otázku po jeho existenci, pak dojdeme k překvapivému poznatku, 
že existence (jak nám napovídá etymologie slova existence) je spíš 
ono falické „vyčnívání ze sebe", a tak žena vlastně neexistuje. Žije 
víc v „chaosu" — v otevřenosti bytí. Je i existenciálne zranitelnější. 
Podstata ženy není v tom, co se atraktivně představuje v existenci, 
ale naopak v tom, co se neukazuje. Taoisticky řečeno, žena má blíž 
k vnitřku nádoby, k tomu, co není, než k tomu, co jest. 

Tak v tom, co jest, spočívá prospěšnost (nebo existence?), v tom, 
co není, spočívá užitečnost (nebo chaos?). 

Jestliže muž spíš jen v krajních mezích může zakoušet svoji ne
existenci, pak žena je takřka součástí nebytí. Jestliže si filozofové 
nekladli otázku po podstatě ženy, nečinili tak z ostychu či cudnosti 
před nahou a oslepující pravdou, ale protože byli v zajetí ahistorické
ho předsudku vůči ženě jakožto člověku. Pojem člověka je tu znovu 
oním domem, v němž jsou ženě vyhrazeny zadní místnosti. 

Profesor Milan Machovec zdůrazňoval, že ve válce netrpí ani tak 
muž, jako především matka, žena. A není to právě proto, že je blíž 
mystériu života a smrti, kdy bytí má svůj vznik v nebytí? Odkud se 
bere její úzkost a strach z budoucnosti, když se muž hrdina v klidu 
chystá do války? Nepramení její starost z intuitivního poznání, že 
hrdina chystající se v klidu do války netuší, že válka je vlastně stavem 
nebytí, v němž účastníci války chtějí paradoxně existovat, ačkoliv jsou 
mu takřka ontologický vzdálení a cizí? Ve válce jsou všichni vždy 
cizinci. Proto je válka stále možná a aktuální. 

Když bylo E. Fischerovi patnáct let, rakouské císařství vyhlási
lo válku Srbsku. Tehdy se zúčastnil slavnosti, kterou pořádali u nich 
doma rakouští důstojníci. „Byly zvednuty číše a ozvaly se výkřiky: 
Smrt všem Srbům! Jeho matka mrštila sklenicí na stůl a zvolala: 
Vy nejste důstojníci! Vy jste vrazi! Jděte pryč!" O půl století později 
řek] A. Camus na adresu surrealistů, pro které nejjednodušším surrea
listickým aktem bylo vyjít na ulici s revolverem a střílet do davu: „Vy 
všichni jste básníci, ale já jsem na straně smrti." Zatímco v horečné 
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touze po existenci voláme často „Smrt všem...", v chaotické situaci 
jsme vždy víc na straně smrti než života. 

Výzva ženského „chaosu" a otevřenosti bytí nespočívá v existen
ci věcí bez ladu a skladu, v jakémsi válečném nepořádku, ale právě 
propastné neexistenci. „Chaos" nechce nikdy být, a proto, jak říká 
v letácích ontologického anarchismu H. Bey: „Chaos never died." 

Co to však konkrétně znamená? Znamená to odmítnout tradiční 
ženské role, nebo jenom zavrhnout maskulinní identifikaci? V chao
tické hře jde o víc a myslím, že maskulinní civilizace tomu bude 
rozumět: jde o moc a sílu, která se však nedá předmětně ovládat. 

Starověké Pýthie, jichž se dotazovali politici na osud světa, seděly 
na trojnožce a v tranzu chaoticky vyslovovaly nesrozumitelná slova, 
kterým teprve muži, kněží dávali řádný prospěšný smysl. 

Hlína se hněte a tvoří se nádoby, leč nic jejich vnitřku tvoří pou
žitelnost nádob. 

Pýthické trojnožky však byly již dávno vytlačeny parlamentními 
křesly. A přesto dokud žena nebude ve dveřích vítat muže, spěchající
ho z práce domu na večeři a televizní zprávy, svou pýthickou věštbou, 
kterou si sama vydobude ve své vlastní otevřenosti, nebude nikdv 
svobodná. Jsou však různé věštby. Když anglická básnířka Sylvie 
Plátnová věštila svou smrt, nikdo jí nerozuměl: 

Brzo, už brzo maso, 
polknuté jeskynní hroby, 
se na mně zabydlí, 
a já se změním v tu ženu, která se směje. 
|e mi teprve třicet. 
A jak ta kočka musím umírat devětkrát. 
Tohle už je teď potřetí. 
Co je to za fušeřinu, 
zničovat každé desetiletí? 

A potom 11. února 1963 položila místo na polštář hlavu do ply
nové trouby. Když společnost civilizuje ženu do podoby maskulin-
ního „člověka", považuje se to obecně za cosi přirozeného, zatím
co stane-li se žena dobrovolně mužatkou, celá společnost to cítí jako 
cosi nepřirozeného. Proč? Je to snad proto, že násilí celku je vždycky 
považováno za víceméně legitimní, zatímco násilí jednotlivce, byť pro
vozované na sobě samém, je vždycky cosi nepřístojného. Pro válku 
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nacházejí mnozí politici, filozofové, teologové vždycky dost důvodů, 
ale už daleko míň třeba pro sebevraždu. 

Ve středověké společnosti se latentní feministické protesty a ten
dence kanalizovaly za pomoci mariánských kultů. Patriarchální spo
lečnost musela spolknout fakt, že kult Marie Matky Boží mnohdy 
převýšil nejen kult Nejsvětějšího Srdce Páně, ale i celou maskulinní 
sv. Trojici. 

McLuhan nás upozorňuje, že žena je často pojímána jako „tech
nologická extenze mužova bytí", přičemž dodává, že „všechny techno
logie jsou extenzemi naší fyzické a nervové soustavy, které mají zvýšit 
moc a rychlost". Žena však není jenom extenzí mužské kůže, rozší
řením jeho vlastního těla, muž chce spíš ženu uexistovat. Muž chce 
svými vlastními aktivitami „naplnit" a definovat její otevřenost. 

Muž ženu spíš ukecá, než přesvědčí. Kain vybudoval první město 
a ohradil je silnými zdmi ne proto, aby se ubránil případným nomád-
ským nájezdům, ale aby se ohradil proti ábelovsky „ženské" otevře
nosti nebytí. Uexistovat značí vytvořit hradby kolem nebezpečně 
otevřeného místa. Ale které místo, jež Matka země poskytuje, není 
pro lidstvo a člověka nebezpečně otevřené? Je zvláštní pozorovat 
častou proměnu u ženy poté, co se rozvedla nebo náhle ovdověla. 
Jako by se kolem ní začaly rozpadat hradby, které ji svazovaly ve vol
nějších pohybech a bránily jí vyjít ven a hledat si své vlastní cesty. 

Moderní společnost dnes však vlastní humánnejší prostředky, jak 
v sobě zabít „Ábela". Jedním z nich je kariéra homo fabera. Kariéra 
rockového hudebníka, byznysmena, státního úředníka či muže stu
dujícího teologii je nejlegálnější pomstou kainovské společnosti vůči 
ženě, ponechávající ji samotnou napospas jejím patriarchálním sociál
ním rolím. Kariéra jako životní dráha, cesta, je jen protažením mas-
kulinního vyčnívání ze sebe. Je jakousi permanentní ztopořeností 
existence, přičemž poklesek a ochabnutí znamená vypadnout z této 
společenské lineární hry. Touha po otevřenosti vztahu je nahrazová
na hygienickým dotekem kariéry, který zaručuje, že si nikoho nepři
pustíme příliš k tělu. Kariéra je společenským prezervativem, kterým 
si „člověk" chrání svou lehce zranitelnou duši. 

V souvislosti s neexistencí ženy je zde nezbytné připomenout 
i čínského mudrce Lao-c', jehož „cesta" je nekariéristická a plná ta
jemných hlubin. Tao je takřka synonymem ženskosti v podobě Matky 
veškerenstva a tajemné ploditelky. Tao má „ženské" (jang) charakteris
tiky: hlubinnost, mlžnost, beztvarost. Tajemná ploditelka symbolizuje 
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emanační proces, jímž se bezejmenné stává pojmenovaným. Tajem
ná matka zrodu je plodivá životodárná síla, která je počátkem všeho 
bytí, z ní se jakožto nebytí vše rodí do stavu existence a přechází 
posléze do nové nonexistence. Lao-c' praví: 

Bytí má svůj vznik v nebytí... 
a kdo ví, co je v něm mužského (plného), 
má na paměti, co je v něm ženského (prázdného). 

Jin, mužský prvek, znamená doslova plný, plnit, přetékat. Prázd
no má blízko k ženskému, temnému, negativnímu principu jang. 
Z taoistického hlediska se zdá, že žena je nepredmetnému bytí blíž 
než muž. On často (a především zamlada) s nepredmetnou skuteč
ností jen flirtuje a většinou se nakonec zamiluje do velice předmětné 
moci. Často se tvrdí, že nízká sebevražednost žen — oproti mužům — 
vyplývá z jejich zakořeněnosti v životě, ale není tomu právě naopak? 
Nečerpá žena při zklamání, očekávání, úzkosti či naději sílu právě 
z tajemných kořenů neexistence? Není i porod stavem, kdy z nebytí 
(takřka často na okraji smrti) přichází bytí nové? 

Bylo by však mvlnč se domnívat, že ujařmení ženy začíná až něk
dy v patriarchátu. Začátek její nevolnosti spíš souvisí se samotným 
počátkem „člověka". Ještě dříve, než začal zobrazovat zvěř zasaženou 
symbolickými šípy (bizoni z Niaux, koně z Lascaux), a ještě dříve, než 
vznikly hliněné modely zvířat poseté zásahy oštěpů, které pravděpo
dobně sloužily k magickým účelům, předcházelo období ztělesňující 
kyprou ženskost bohyně plodnosti (Venuše z Lausselu). Smyslem této 
manipulativní magie nebylo jen naklonit si bohy, ale i participovat na 
jejich moci. Figurka z hlíny je nakonec předmětem, který může mít 
člověk skutečně ve své moci, něco, co může být magickým úkonem 
ovládnuto. 

I dnes má mužský „člověk" potřebu ženu ovládat a jedním ze 
způsobů, jak se jí zmocnit, je uzavřít ji do magického kruhu (zdánlivě) 
jejích vlastních ženských symbolů nebo obrazu. A není v současnos
ti lepšího magického manipulátora, než je televizní médium, kde (mi
mo jiné) nevystupují ženy, ale novodobé věstonické Venuše. Televize 
i svět reklam nám dennodenně odhalují proces manipulativní magie, 
kde obětí a nepřítelem je vlastně problematická žena. Sociálním úko
lem žen je identifikovat se s obrazem, který pro ně vytvořil „člověk", 
se kterým se ony často i rády, ale i pod nátlakem perverzně identifi-

164 



Máfy být ígna člověkem? 

kují. Společenský televizní obraz nám často představuje ženu jako 
ideál, něco jako dobrou značku sýra. A tak by jednou z mnoha žen
ských obran mělo být vypnout mužům „obrazovku", a tak je odsou
dit do frustrující role televizních mnichů. 

Bylo už řečeno, že řecké myšlení nás přivedlo k uvažování o „pod
statě člověka". Na úsvitě filozofie stála otázka po arché, po počátku, 
principu všeho jsoucího. Řekl bych po „otci". Otcovství je vždycky 
víc nejisté, jen matka všeho jsoucího je vždycky známa, proto se pa
triarchální filozof začal logicky ptát po „otci". 

Filozofické přemýšlení tak začíná otázkou v otřesení jistoty a je 
neseno snahou získat novou konečnou jistotu. A protože matka všeho 
jsoucího má tvář nebytí, ničeho, neurčitosti a filozofie touží znát jmé
no konkrétního „otce", musela se filozofie chtě nechtě přeměnit na 
legitimní nástroj násilí. Filozof je ten, kdo znásilňuje nevyslovitelné 
bytí, aby mu takřka bylo po vůli a vyslovilo archaické „otcovství". 
Zajisté je v tom obsažen i jistý prvek intelektuální perverznosti zná
silňovat nevyslovitelnou skutečnost a přitom si v sebereflexi myslet, 
že ona to tak má nejraději. 

Když se později hebrejsko-křesťanské náboženství střetlo s touto 
filozofií hledající „otce", zvěst víry dokázala na čas přesvědčit filozofii, 
že „otec" je známý, neboť aby dokázal svoji existenci, obětoval své
ho jediného syna. Filozofie se stala služkou teologie. Avšak pochyb
nosti o původu „otce" přetrvávaly i nadále a byla to nakonec sama 
filozofie, která podryla jeho autoritu a napomohla tím k rozpadu jis
tot křesťanského zjevení, takže nastoupily znovu otevřené pochyb
nosti vůči „otci". Nastoupila novověká emancipovaná descartovská 
sebejistota ego cogita, já jsem - já myslím, kterou později rozru
ší i Rimbaud požadavkem býti naprosto moderní. A součástí této 
modernity je, že já je někdo jiný. 

Ale i v tomto emancipovaném prostředí si mnozí neuvědomují 
(nebo neuznávají) nevyslovitelný „ženský" protějšek, který předchá
zí veškerému zkoumání, tázání, vyslovování, tedy aktivnímu sper-
matickému logu, protějšek, který se odhaluje jako otevřenost bytí. 
Novodobý rytíř bez hany a bázně s falickým kopím intelektu zapo
mněl, že jeho hra, klání, vítězství i porážka nepatří jemu, ale jí. Když 
G. W. Leibnitz formuluje sto let po Descartovi otázku „Proč je bytí, 
a ne spíše nic?", nejsem si jist, zda za ní nevězí i tak trochu narcistická 
sebereflexe myslitele, který se v obdivu nad svým umným filozofic
kým údem vlastně ptá: „Proč mám penis, a ne spíš nic?" 
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Ještě ve 20. století se Edmund Husserl pokusil svou fenomenolo
gickou redukcí nalézt poslední bod, v němž bychom rozpoznávali 
vždy otce jakožto otce. Nikoliv náhodou ho jeden z jeho žáků pozdě
ji upozornil, že i nicota nicuje. A není toto upozornění i znamením 
konce novověkého narcistického období filozofie, která se ustanovi
la maskulinní vzpourou prou tomu být služkou? Nenastává nová 
filozofická perioda v podobě určité feminizace myšlení právě proto, 
že skutečným partnerem je „ženské" ontologické pole neurčitosti 
a otevřenosti? Není to ovšem i počátek konce mužského „člověka", 
kterv objevuje dávno ztracené, totiž to, že za počátkem všeho jsou
cího nestojí kosmicky perastický otec, ale chaoticky apeironská mat
ka? Není i oním ztraceným rájem, o němž hovoří Němcová, „chaos" 
a není perla, jež spočívá na dně jejího srdce, ponořena v propasti 
nebvtí? Kdo se však odváží ponořit se pro tuto perlu přes zdánlivou 
idyličnost? 

Nadějí zůstává, že filozofie 20. století je částečně nakloněna tomu 
považovat otá2ku po původu „otce" za nedůležitou a spojuje s ní 
i konec metafyzického zkoumání „otce jako otce". 

Zvídavý čtenář si však může položit otázku: Co si lze představit 
pod pojmem „ženský člověk"? Levi-Strauss kdesi napsal, že existují 
tři média, která umožňují komunikaci lidských kolektivů: jazvk, vý
robky a ženy. „Muži vyměňovali v kulturním procesu ženv, které pří
rodním procesem zajišťují trvalou existenci mužů." Ženský člověk 
je mediální tvor. Jeho vlastnostmi jsou orálnost, diskontinuita, přičemž 
„obsahem každého média je vždy jiné médium". I v Bibli je první 
žena médiem přinášejícím poznáni. A jak připomíná Michel Foucault, 
v okamžiku, kdy písmo zaujalo základní postavení, mluvené slovo se 
stalo pouze samicí části jazyka, jeho pasivním rozumem. Písmo se sta
lo aktivním rozumem, samčím principem, který' jediný uchovává prav
du. A protože „média stejně jako metafora transformují zkušenosti, 
poskytují nové transformující vidění a vědomí", přeměnu společ
nosti může uskutečnit pouze mediální ženský člověk. 

Vracím se tedy naposledy k úvodní otázce: Je dobré chtít po ženě, 
aby byla ještě „člověkem" poté, co řady myslitelů tolikrát předznásil-
nili skutečnost tajemné ploditelky, aby takto deformovaný obraz 
skutečnosti mohli manipulátori moci vzít cele do svých rukou? Bude 
nezbytné ohlásit konec posledního „člověka"? Na to je možná už 
příliš pozdě, vždyť už před sto lety nám ho zvěstoval Nietzsche: 
„I promluvím k jejich pýše. Promluvím jim o tom, co jest hodno 
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největšího pohrdání, to však je poslední člověk... Pravím vám: musí 
míti ještě chaos ve svém nitru, kdo chce zvolit tančící hvězdu." 

Stane se onou tančící hvězdou v chaosu žena? 
(1991) 
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O smyslu lesbické kultury 
„Pohlaví není přece osudem, je jen jednou z možností tvořivého ži
vota. Nestačí, abychom byli srozuměni se svou homosexualitou, mu
síme vytvořit i homosexuální životní styl," napsal v jednom americkém 
časopise, určeném homosexuálním čtenářům, francouzský filozof 
Michel Foucault. 

Autor knih jako Dějiny šílenství, Dohlížet a trestat nebo Zrození kliniky 
opisujících projevy společenské izolace zcela jedinečným způsobem 
poukázal na disciplinární mechanismy a technologii moci. Foucaultovi 
životopisci zdůrazňují, že kořeny tohoto výjimečného pohledu na spo
lečnost je třeba hledat v jeho zkušenosti s vlastní sexuální jinakostí. 

Když v červnu 1996 demonstrovalo kolem 200 000 dětí a jejich 
rodičů, učitelů a vychovatelů ve Washingtonu proti plánovanému krá
cení sociálních výdajů, které poškodí především rodiny s dětmi, po
chodovalo napříč Paříží v barevných kostýmech s alegorickými vozy, 
balony a karnevalovými rekvizitami 100 000 homosexuálních žen 
a mužů. Možná, že není zcela bez souvislostí, že právě největší de
monstrace gayů a lesbiček v dějinách Evropy se udala v zemi, kde 
došlo k nejvýraznější tematizaci postmoderního diskurzu Jiného. 

Pro naši krátkou paměť si připomeňme, že zatímco první homo
sexuální demonstrace proběhla v Paříži v roce 1977 a sešlo se na ní 
asi 350 osob, u nás se ve stejné době podobně velká hrstka lidí tepr
ve probouzela k politické „opozici", jejímž výrazem byla Charta 77. 
Tyto dvě zdánlivě nesouvisející události však vypovídají cosi obecného 
o kulturních evropských rozdílech. Zatímco západní kultura rozu
mí demokracii stále výrazněji jako formě „dissenzu různých přes
vědčení, nároků a práv být jiný", u nás se za ideál demokracie stále 
považuje organizační forma konsenzu, v níž dominuje víra v univer
zální diskurz jednotné společnosti. 

Dát svému životu autonomní podobu je proto větším problémem 
v konsenzuální než v disentní demokracii, protože proti právu na ji
nakost stojí silná kulturní reakce, která se snaží bedlivě střežit hranice 
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moci Stejného. Foucaultův požadavek vytvořit alternativní životní styl 
je výrazem postmoderní kultury, která očekává, že společnost bude 
vnímavější k potřebám jiných — žen, dětí, lesbiček, gayů, feministek, 
environmentalistů aj. 

Nedůvěra mnohých českých lesbiček k možnostem vlasmi kultury 
proto nevybočuje z obecné „opožděnosti", respektive je determinova
ná modernistickou lstí univerzalismu, který pod rouškou všeobec
nosti nastoluje především jednoverzní společenský model světa (unus 
znamená jeden, versus znamená někam). 

Pochybnosti o smyslu autonomní kultury se ukazují být spíš výra
zem politické a kulturní loajality k určitému kulturnímu a politickému 
vzorci, který je dědictvím moderního věku, jenž za přísliby rovnosti 
přinesl především metastázi velkého „zestejnční". 

Kultura však nemůže vzniknout z pouhého konsenzu, „srozumě
ní" (to je postačující spíš pro politiku), musí se „vytvoriť' teprve z to
ho, co je možné „myslet jen v prázdnotě". Kultura nežije z viditel
ných či duchovních statků, ale především z atmosférického smyslu, 
který na sebe může vzít jednou podobu prázdného hrobu, podruhé 
tvář čistého zjevení. Pochybnosti o smyslu lesbické kultury se tak 
stávají pochybnostmi o samotném smyslu. 

V rámci univerzalistického diskurzu je jinakost subverzním pohy
bem, který proudí „pod" jednoverzní skutečností jako spodní proud, 
který svým „coming outem" nejdříve způsobuje ve společnosti otřes 
a později se může podílet i na společenských změnách. Je pochopi
telné, že univerzální společnost se subverzivitě brání, a to ze dvou 
důvodů: první je mocenský, druhý hluboce existenciální. První spo
čívá v tom, že jinakost rozleptáva jednoduchou strukturu moci, dru
hý je však závažnější, protože pramení ze strachu před tím, co je 
v nás neznámé, neboť tváří v tvář jinému můžeme nahlédnout zne
pokojující možnost, že my sami můžeme být jiní. Tento strach z ne
známa, strach z naší vlastní jinakosti je skrytým aktérem, který pevně 
třímá otěže naší existence a určuje cestu, na níž naše vlastní hodnoty, 
prožitky a zkušenosti nesmí zabloudit, nesmí být vystaveny subver
zivitě neznámých ukazatelů. 

Když se heterosexuální rodič odmítne stýkat se svým dospělým 
potomkem z důvodů odlišné sexuální orientace, v jeho gestu vězí 
nepochopitelná a nezodpovězená otázka, která je kladena především 
jako výčitka: „Jak může být někdo, kdo je v určitém smyslu téměř 
součástí mého já, tak jiný?" 
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Autonomní kultura se rodí v subverzivním okamžiku poznání, kdy 
její smysl už není identický s hodnotami univerzální kultury. A výrok 
„jsem lesba" se může stát v určitém smyslu silnější metaforou než 
metafora „jsem člověk". Tyto metafory není nutné stavět proti sobě, 
stačí, když zůstanou vystaveny vedle sebe. 

Michel Foucault v knize, která koncem šedesátých let ve francouz
ském filozofickém myšlení způsobila „palácový převrat", napsal, že 
moderní myšlení ve své hloubce směruje tam, kde se Jiné musí stát 
Stejným. Přeloženo do „subverzivního" jazyka homosexuální kultury 
to znamená: tělesnou existenci určuje totalizující heterosexuální roz
prava Stejného. Je třeba se probudit z antropologického humanistic
kého spánku a bez obav sledovat událost, kdy se „člověk" vytratí 
jako tvář z písku na břehu moře. 

Podle Foucaulta je vždy určitá forma moci spjata s formou vědění 
o člověku, a proto neakceptoval myšlení „člověka", ale naopak na tom
to pozdním moderním vynálezu demonstroval skryté spojenectví ro
zumu a moci. Tak se přidal k existencialistické kritice „člověka", která 
odmítla definovat lidskou bytost „jako nějakou stanici s pevnou pod
statou". Nic takového však neexistuje, neboť k podstatě člověka patří 
jeho nedefinovatelnost — člověk je jakési „mezi" či „přechod". 

Jestliže francouzská feministka Monique Wittig podobně tvrdí, 
že být lesbou reprezentuje historicky „nejlidštější" stanovisko, pro
tože situace těchto žen je lokalizovaná „mimo" rámec kategorie po
hlaví, může se nám právě na pozadí Foucaultových myšlenek osvětlit, 
že „lidskost" lesbické existence a smysl této kultury spočívá přede
vším v odvaze unést v sobě vlastní nedefinovatelnost a neznásilňo-
vat svou „jinakost" tím, že ji budeme neustále převádět na to, co je 
„stejné", neboť právě toto je znakem nemohoucnosti moderního 
myšlení a jeho mystifikující snahy ukazovat Jiné a Vzdálené jako ma
ximálně Blízké a Stejné. 

Lesbická kultura by měla být postmoderně „choulostivá" — měla 
by jít k podstatě věci, kde rozdílnost není variantou téhož. Je-li ho
mosexualita v každé společnosti choulostivou otázkou, důvodem je 
právě to, že společnost, sama v sobě spoluzprítomnuje subverzivní 
otázky: například může být lesbická kultura subjektem jazyka, který 
se po tisíciletí vytvářel bez ní? A není v každém autonomním „život
ním stylu" obsažen prvotní rys kultury, který to, co je ve společnosti 
„neobdělané", proryje hustým předivem vztahů a informací? 

(1996) 
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Feministická skica stuúniúní filozofie 

Má filozofie nějaké pohlaví? 

Otázka vzbudí zcela jistě rozpaky, neboť působí, jako by přišla ze 
světa podivného a nepatřičného. Navzdory těmto rozpakům je nut
no si ji položit, abychom prozkoumali, jak se i ve filozofii uplatňuje 
síla normalizace, politicko-genderové vztahy, ale i „horizont mož
ností". Foucault ve svých pracích zřetelně ukazuje, jak se například 
sciencia sexualis Západu fixovala na hledání „ostudné" pravdy o se
xualitě. K tomu sloužil i proces zpovědi. Lidé se vyznávají z hříchu 
jako pravdy, která má sexuální povahu. Jakého pohlaví je tudíž filo
zofie, když i pravda je sexuální povahy? 

Na tuto otázku se pokusím odpovědět nikoliv přímo, ale právě 
oklikou přes otázku: „Co je filozofie?" Teprve v rozpravě mezi růz
nými dávnými i nedávnými odpověďmi, které se vypínají jako jed
notlivé mostní pilíře od poněkud otřepaných školních pouček o filo
zofii, která se zrodila z údivu a z lásky k moudrosti, až po vratké 
sloupy filozofického bezdomoví, kde myšlení přebývá pod vlastním 
mostem, na půdě subverzivní nesamozřejmosti, v níž se „všechno 
stalo nejistým", je možno najít odpověď i na původní otázku. 

Zkoumáme-li však pohlaví filozofie, ocitáme se na nejisté a sub
verzivní půdě hned dvakrát. Jednou proto, že filozofování se tradič
ně přičítalo na vrub nějakému bezpohlavnímu daimonu, transcen-
dentálnímu duchu, univerzálnímu subjektu, v němž pohlaví jako by 
nehrálo žádnou roli. Dodnes přežívá předsudek, že filozofie je čistá 
abstraktní bezpohlavní intelektuální činnost. A zadruhé se ocitáme 
na nejisté půdě i proto, že na vratké sloupy filozofického bezdomoví 
vstupujeme z vnitřní radostné nutnosti, kdy je nestabilita a nezakot-
venost stavem myšlení, které řečeno s Nietzschem „plave na vodě", 
ale právě v tom se ukazuje podmínka pro svobodné myšlení. 
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Vstoupíme-li do rozpravy s jednotlivými filozofickými názory, ať 
už starověkými nebo nedávnými, velmi rychle vyplave na povrch 
skutečnost, že pohlaví ve filozofii nejenže vždy nějak přebývalo, ale 
v mnoha případech bylo dokonce přímo určující pro samotné vyme
zení otázky, co je to filozofie či filozofování. 

Tak se hned na počátku před námi odhaluje určitý paradox a dlou
hodobě potlačovaný rozpor, neboť na jedné straně můžeme sledo
vat abstraktní cesty západního bezpohlavního filozofování, které jsou 
známy jako hledání „počátků všech věcí", na druhé straně je nám 
podle stejné filozofické tradice otevřeně sdělováno, že například Pyt
hagoras, který „první" nazval souhrn všeho kosmos podle pořádku 
v něm, pojmenoval filozofii jako „lásku k moudrosti" a sebe nazval 
filozofem, byl zasvěcen do orientálního učení, podle něhož počát
kem věcí jsou dvě „pohlavní" příčiny jsoucna, „otec a matka", při
čemž otec je světlem, zatímco matka tmou. 

Tato pohlavní dichotomie zcela otevřené vyjadřuje prvotní kos-
mologicko-filozofický stav věcí, kdy se rozeznává vyšší mužské 
jsoucno, které se vyznačuje teplem, suchem, lehkostí a rychlostí, za
tímco jeho pohlavní protějšek se vyznačuje chladnem, vlhkostí, tíží 
a pomalostí. Je samozřejmé, že v důsledku tohoto pohlavního filo
zofického pořádku je mužská moudrost božská právě proto, že není 
ženská. Tedy, že nepůsobí subverzivně jako voda při potopě, která 
se stává břehem a břeh zas vodou a která v duchovním smyslu 
působí chaoticky, neboť dokáže rozmáčet naše ideové a ideologické 
konstrukce. 

I v herakleitovské tradici se odráží obdobný, byť abstrahovaný 
dichotomicky pořádek věcí, který se ale už dávno předtím objevuje 
v mnoha mýtech. Všeobecný řád světa je určen jediným moudrým 
neosobním uspořádáním, nevytvořil ho žádný z bohů ani z lidí, ale je 
„věčně živým ohněm", je řízen bleskem a tento oheň „vše rozsoudí 
a uchvátí". Nejmoudřejší a nejlepší je proto suchá duše. Naopak vlh
kost a voda je znamením smrti: „Duším je smrtí stát se vodou." 
Takto vystavěná filozofická klenba se přemosťuje až do dvacátého 
století, v němž se obdobně objeví například heideggerovské pojetí 
pravdy, v níž se okamžik osvícení bude chápat jako „blesk" (Blitz). 

Filozofie od raných dob oscilovala mezi hledáním tajemství svě
ta skrývajícího se v nějaké pralátce a zároveň hledáním prazákona, 
který vyjadřoval neměnné kosmologicko-genderové vztahy. Tak je 
už na svém počátku zkoumání původu všeho (arché) určena gende-
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rovvm aspektem a navíc samo filozofování se vymezilo otevřeně 
„pohlavně". 

Zároveň, a to je ještě důležitější, se filozofie zrodila i jako alterna
tivní pohlavní „archaizace" světa. Otázkou po „arché" se hledá totiž 
jiný pohlavní počátek, než o jakém hovořily například starší mýty. 
Například kosmogonický řecký (pelasgický) příběh o stvoření světa 
říká, že „na počátku povstala nahá z Chaosu Eurynomé, Bohyně všech 
věcí, a protože nenašla pro nohy pevnou oporu, oddělila od oblohy 
moře a tančila osamělá na jeho vlnách". 

Filozofická „archaizace" světa byla součástí ideové emancipace 
postupně se etablujícího patriarchátu, který přišel s novou formou 
genderové intelektualizace světa, v ní je filozofický kosmos posta
ven jako protějšek vůči předfilozofickému a předmytickému protějš
ku, Chaosu, který promlouvá například v Theogonii právě jiným 
pohlavím. 

Podle britského badatele E M. Conforda je Hesiodova Theogonie 
řeckou verzí mezopotámskeho mýtu Enuma eliš, který staví do cen
tra vyprávění patriarchální válečný boj, v němž sluneční Božstvo 
vítězí nad pramytickou bohyní vod-chaosu a nastoluje nový kosmo
gonický řád světa. Tento mýtus je rozpoznatelný i v Anaximandrově 
kosmogonii. 

Tak byl už na samém počátku do filozofie zabudován základní fa-
lický rozpor. Navzdory mystifikaci o stabilitě a hledání počátků všech 
počátků (arché) je filozofie odvozena a oddělena od nestabilního 
prvotního „mateřského" chaosu. Chaotická tvořivá plodnost břicha, 
z něhož vystupují na svět i bohové, je tak nahrazena otcovskou „plod
ností" či spíše „domýšlivou nápodobou plodivé a rozdávající žen
skosti", kterou politicko-filozoficky nejpregnantněji vyjadřuje známý 
Herakleitův zlomek: „Boj je otcem všeho." 

Proti vlhkému životadárnému lůnu Matky země, z něhož se vše 
rodí a do jejíhož „mateřského klína" se navrací i mrtví, je postaven 
emancipační projekt bojovného oslňujícího poznání. Kult velkých 
bohyň a kultura hada je vytlačena civilizací patriarchátu, založeného 
na technické produktivitě (techné) a této „technizaci" podléhá i spon
tánní plodnost. 

Tento kulturně-civilizační zlom později dovršuje i teologická kon
cepce nové Zeny, Evy, v níž je chaotická plodná děloha Velké Matky 
zneplodněna a ideově zazděna kultem neposkvrněného početí Panny 
Marie. Nové ženské Tělo začíná ovládat Logos, který ke svému 
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početí Syna už nepotřebuje její starou vládu, neboť ta se stává syno
nymem dědičného hříchu. 

Podle Kristevy falus podpírá stavbu symbolického řádu právě 
proto, že jako první signifikant přerušuje spojení s matkou a staví se 
jako reprezentující znak — Znak všech znaků - do prázdna po reál
nu. Falus je prvním znakem, od něhož se donekonečna odvíjejí dal
ší a další reprezentace, které proměňují reálno na realitu. A falický 
rozpor spočívá právě v tom, že „díra proražená falem v původně 
nerozlišeném bytí - v neidentitním reálnu — je bezedná: nenasyt
ně vyžaduje další a další symboly, z nichž žádný není schopen ji 
definitivně ucpat". 

Filozofie se tudíž zrodila ve zcela specifické situaci, v níž na sebe 
vzala úkol posílit patriarchální emancipační projekt proti předsym-
bolické chaotické matce. Jestliže se chaos vyznačuje tím, jak nás „zpro-
pastňuje" či jak „zmezerňuje" to, co se odehrává „mezi" jsoucnem 
a bytím, pak bytí shrnuje jsoucno v tom, jak je jsoucnem. Chaos je 
tváří v tvář filozofii neontologická, nelogická akosmická, věčně se ro\: 

ptylující průrva veškerenstva. Celý vesmír je díky ní v neustálém po
rodu a je to právě žena, která celá svým tělem „ví", co znamená ona 
otřepaná metafora „rodit". Tento diskurz plodotvorného břicha mů
žeme nazvat chaosmem. 

Navrátíme-li se do období starého Řecka, můžeme sledovat, jak 
Platónova, a obdobně i vlivná Aristotelova politická filozofie kráčí 
v patriarchálních intencích nového kulturně-civilizačního zlomu a jemu 
odpovídá i výrok, že „muž plodí muže". Aristoteles tím vyjadřuje, že 
je to právě mužský jedinec, kdo přenáší na dítě princip člověčenství. 
Podle něho je i spravedlnost dvojího druhu, jednak mužského, kdvž 
se spravedlivě rozkazuje, a jednak ženského, když se spravedlivě po
slouchá. V této filozoficky hegemonické logice mohl pak řecký fi
lozof už jen konsekventnč dovozovat, že politickou ozdobou ženy 
je „mlčení". Mimochodem dodnes se podvědomě očekává, že tento 
náhrdelník krásy budou ženy nosit především na veřejnosti. 

Jean Bethke Klshtain, feministická politická filozofka, toto období 
řecké filozofie charakterizuje takto: soukromě filozofická řeč, proza
ická forma dialogu, směřuje k Pravdě, ne k významu. Dobrý muž, 
milovník moudrosti, vzniká procesem soukromého rozhovoru, z ně
hož jsou ženy i nižší kasty vyloučeny. Vyřazení žen z hledání moud
rosti lze vysvětlit i společenským prostředím, kde vládl určitý' homo
sexuální étos, strach z zěn a odpor vůči nim, a zvláště vůči Matce. 
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Právě tím, že počátky filozofie jsou spojeny s emancipačním noe-
tickým aktem mužského pohlaví, ukazují na přetrženou pupeční šňůru 
s předcházející mocnou předmytologickou představou Chaosu, fi
lozoficky charakterizovanou například jako „rozvírání zárodečného 
prostoru kosmogeneze" nebo „rozevření světové propasti". Ten
to mytický obraz byl ale postupně stále více oslabován a přetvářen. 
Nejdříve na filozofické pojetí „kosmické dělohy" (apeiron), až byl 
nakonec filozoficky transformován a nahrazen abstraktním otcov
ským principem. Tento proces se dá lakonicky shrnout do konstato
vání, že filozofie už na svém počátku vstoupila do služeb etablované 
aleatoriky pohlaví a této služebnosti se nikdy cele nezbavila, pouze ji 
vytěsnila do svého filozofického nevědomí. 

Filozofie se tak již od svého počátku vyznačuje osudovou gen-
derovou dvojznačností. Na jedné straně právě identifikací s „vlast
ním" pohlavím na čas „zmužněla", na druhé straně čas a bytí samot
né maskulinizace ukázalo, že filozofie tím nevzešla nijak posílena. 
Byla naopak oslabena, protože se ve svém myšlení pohybuje v kru
hu jednopohlavního vidění světa. Hovoří-li se proto čas od času 
o krizi filozofie, je nutné tuto krizi nahlížet i přes institucionální 
patriarchální koncept jejího „zmužnění", které ji částečně dokon
ce delegitimizovalo, protože myšlení se zapomnělo pohlavně divit 
a v úžasu se ptát: Jak to, že žijeme „v mužském světě" a považujeme 
to za danost? 

Filozofie jako by si nebyla vůbec vědoma toho, že samotné zkou
mání otázky po jejím pohlaví je jen pozdní reflexí toho, co jí samot
né bylo dáno do vínku a co trochu podloudně určilo její osud, proto
že k jejímu dávnému pohlavnímu zrození se nesešly žádné nezávislé 
filozofické sudičky. Neboť ať už to bylo antické jsoucno nebo středo
věké ontologické důkazy boží existence nebo moderní objektivně 
historicko-společenské procesy, vše bylo konstruováno tak, aby to 
odráželo pohlavní mužské filozofické znaky. A to se vždy předpoklá
dalo jaksi samo sebou. Nakonec, který myslitel by se odvážil toho, 
aby si vyrpustil vlastní filozofický rybník? 

Toto genderově-filozofické „přivlastnění" si jak jsoucna, tak i udá
lostí je ale poněkud myslitelsky temným, nereflektovaným a předkri-
tickým výkonem. Stalo se osudem celé západní filozofie, která se 
vyznačovala v horším případě otevřeným misogynstvím, v lepším 
případě pohlavně maskovaným způsobem filozofování. Takto ustano
vený specifický typ filozofického genderu s jeho falickou mystifikací 
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ale diskvalifikuje samotnou filozofii, protože ji ukazuje jako neschop
nou reflektovat svět vlastních pohlavních pseudodaností. 

Mimochodem například Jan Patočka v doslovu k českému vydání 
Druhého pohlaví od Simoně Beauvoir napsal, že žena „dodnes žije 
v mužském světě, výchovou a společenským prostředím si osvoju
je mužské hodnoty a podléhá mýtům, které muži vytvořili, aby vyjádřili 
své životní naděje a úzkosti. Dodnes je vykořisťována jako pracovnice, 
dodnes nese tíhu svého postavení na křižovatce soukromého a veřej
ného života." Navzdory tomuto konstatování se ale i u něho jednalo 
o pouhou filozofickou glosu či marginálii, neboť ani on neměl žád
nou potřebu zkoumat a hlouběji reflektovat privilegovanou kategorii 
„mužský svět" ve své tvorbě. 

Proto se mohla ve Filosofickém časopise v roce 1992 objevit tristní 
poznámka či kritická obžaloba filozofických poměrů v Cechách z úst 
mladé bohemistky Jiřiny Smejkalové-Strickland: „Moji véděníchtiví 
přátelé čedi Husserla, Heideggera, Patočku, někteří pašovali Lyotarda, 
Derridu a Habermase, nicméně ve vážných debatách o otázkách bytí 
a existence nikdy nezazněla jména de Beauvoirové, Woolfové, 
Kristevy, Spivakové, Wittigové či Irigarayové." 

Co k tomu říci? Není filozofické myšlení dodnes v Cechách na 
úrovni pánského VIP klubu? 

Mým cílem však není převyprávět zasutý dějinný příběh filozofic
kého otce, který vtiskl všem legitimně i nelegitimně zplozeným po
tomkům svůj dědičně „pastorální" charakter. Pokusím se pouze na 
jednom poměrně nedávném filozofickém případu demonstrovat, jak 
nereflektovaný genderový filozofický archetyp nejenže neustále in
tervenuje a determinuje způsob myšlení, ale dokonce jak tento před
sudek postupně ovládá a vede myslitele až k filozofické monstrozitě. 
Dá se dokonce varovně říci, že jistým znakem filozofického úpadku 
je už sama skutečnost, že se filozofování distribuuje tak, jako by 
bylo zbaveno vší pohlavnosti. Tím se totiž myšlení samotné stává 
sobě překážkou, protože se vyhýbá nepříjemné pravdě o pohlavních 
„příčinách" filozofování. 

Exemplárním příkladem, jak navzdory abstraktnímu filozofické
mu zkoumání bylo filozofování implicitně i explicitně osudově za
kotveno v genderové struktuře, je myšlení Martina Heideggera. 

Heidegger říká, že filozofie nejen určuje „nejvnitrnější, základní 
rys západoevropských dějin", ale je i svým údělem „původně řec
ká". Je-li podle něho ale „řecká", musí být tudíž i androcentrická, 
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a to nejen ve smyslu řeči (například sedmero mudrců doporučují
cích „ctíti otce" nebo předsokratiků, kteří ctí pouze ty, kdo pad
nou hrdinsky „ve válce"), ale i bytí řeči svou jazykovou filozofickou 
hrou světelných metafor, protože ne náhodou je to právě otcov
ské světlo, které určuje filozofický diskurz, když ženský diskurz je 
nepřípustný, neboť je filozoficky tmavý, vlhký, pomalý a těžký. 
Právě v tomto kontextu je pochopitelný požadavek současné fran
couzské feministky Hélěne Cixous, aby ženy začaly psát „bílým 
inkoustem", protože v ženě stále přežívá navzdory falické kontami
naci kapka dobrého mateřského mléka. 

Ačkoliv ve stěžejním filozofickém díle Martina Heideggera není 
tematizován problém bytí z hlediska filozofického genderu, a tudíž 
by se mohlo zdát, že jeho filozofování je bytostně pohlavně neutrál
ní, neboť je zde bytí popisováno jako neutrum, existují jiné důležité 
texty, které tento názor rázně zpochybňují a přesvědčivě ukazují, jak 
je jeho filozofie androcentrická a souhrou kontingencí tragicky de
terminovaná právě vymezením se vůči ženskému živlu. 

Pokusme se proto podrobněji sledovat, jak diskurz filozofického 
Otce a jeho falus určuje filozofické cesty myšlení Martina Heidegge
ra a jak ho přitom zbavuje jeho vlastního autentického uvažování. 

Zde je ale nutno předem učinit jednu důležitou poznámku. Ho-
voříme-li o falu, pak se tak děje v deleuzovské intenci, kdy se nemíní 
nějaká sexuální danost nebo empirické určení jednoho pohlaví, nýbrž 
symbolický orgán moci, který' „funduje celou sexualitu jako systém 
nebo strukturu". Navíc tento symbolický falus nelze identifikovat jako 
předmět, připsat mu nějakou identitu, protože on své identitě uniká. 
Zatímco otec a matka jsou symbolické prvky uchopené v diferenci
álních vztazích, falus je jiná věc, protože určuje relativní místo prvků 
a proměnlivou hodnotu vztahu, čímž z celé sexuality dělá strukturu. 
Falus je „pohledávka", která charakterizuje prázdné pole sexuální 
struktury jako onen obraz otce v dětském pokoji, trvale fyzicky ne
přítomného, ale o to více symbolicky zpřítomněného, do těla a duše 
dítěte se neustále zapisujícího. 

Když si v roce 1936 Heidegger v textu nazvaném Evropa a němec
ká filosofie položil otázku „copak to tedy filozofie vůbec je?", namísto 
toho, jak sám zdůraznil, aby použil „násilného a především nikdy nic 
neříkajícího pojmového vymezení", připomněl dávný příběh ze sta
rověkého Řecka. Jednou Thálet, který je také označován jako „otec" 
řecké filozofie, když se v zamyšlení oddával pozorování nebeské 
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klenby, prý bezmála spadl do studny. Jeho počínání si všimla thrácká 
služka, která se mu proto vysmála jako někomu, „kdo chce zkoumat 
nebe a přitom nevidí, co má přímo pod nohama". 

Filozof z Todtnaubergu z toho vyvodil, že filozofie je tudíž „tako
vé hledání a tázání, kterému se služky vysmívají, a že pravá služka si 
musí vždycky najít něco k smíchu". Smích služky je podle něho ne
pochopením, že bychom od filozofie mohli očekávat bezprostřední 
srozumitelnost a užitečnost. 

Porozuměl ale Heidegger skutečně jejímu „studničnímu" smíchu? 
Nezakryla naopak jeho interpretace důležitý paradox, či dokonce roz
por, který se stane pro něho samotného rozporem přímo fatálním? 
Mimochodem není až příliš symbolické a zlovolně komické, že právě 
otec řecké filozofie, pro něhož je počátkem všeho voda, se v ní 
málem utopí? A nebyl tento příběh původně vyprávěn ve zcela jiné 
významové rovině? A proč si Heidegger při definování toho, co je to 
filozofie, nevzal naopak na pomoc Kantovu kritickou poznámku, že 
snílkové rozumu sedí na nebi jako ve vzducholodi, takže neexistu
je žádné bláznovství, které by nebylo možno uvést v soulad s beze
dnou světskou moudrostí? 

Tím, že Heidegger nijak neproblematizuje porozumění dávnému 
příběhu, se vlastně jen podřizuje tradičnímu intelektuálnímu diskur-
zu, respektive síle jeho normalizace, jeho politicko-genderovým vzta
hům, které nejenže nepředpokládají filozofický dialog se smíchem, 
navíc od barbarské ženy, ale nezkoumají ani „horizont možností" ji
ných interpretací. Ačkoliv se může zdát, že jeho výklad smíchu thrácké 
služky dobře zapadá do jeho vlastního filozofického tázání, ve sku
tečnosti jde jen o zapražení se do filozofického spřežení, jehož kola 
sedí pevně v kolejích Zákona Otce. 

Co Heidegger totiž zcela opomíjí? Jednak přechází otázku, zda 
smích thrácké ženy není právě tím, co filozofie po staletí -vytěsňuje 
a neuznává za hodné filozofického zkoumání. Přechází ale i to, co 
byť ojediněle například Friedrich Nietzsche označuje jako jiný typ fi
lozofování, který nazval „povrchností z hloubky", když spojil potřebu 
dionýského veselí, tedy „posměšného, lehkého a prchavého umění" 
s ošklivěním si „vůle k pravdě" a jejího odhalování, protože pravda 
je spíše ženou, a proto nemá důvod ukazovat své důvody. 

Právě dionýství se zde v souvislosti s thráckou ženou a filozofií 
nepřipomíná bezděky. Thrácké kulty, jako byl i kult Dionýsův, proni
kaly úspěšně do Řecka z Balkánského poloostrova. Sířily se především 
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a nejdříve mezi ženami, které prosluly jako bakchantky. Za bujarým 
smíchem této barbarky z Balkánu se skrývá neřecký, jiný kulturní svět. 

Zdůrazňuje-li tudíž Heidegger řecký původ filozofie (s jeho data
cí od Anaximandra po Aristotela), ne náhodou mu vychází v opozici 
k jeho světlině filozofického nebe neřecký svět ženy, která je navíc 
spojována s tradičním nebezpečím, jež hrozivě vystupuje filozofům 
přímo pod nohama jako propast a je reprezentováno ženským sym
bolem par excellence — studnou. 

Od raných dob lidstva totiž studny platily za symbol plodnosti, za 
ženský princip a za lůno Velké Matky. Studny byly místem, kde 
se scházely především ženy. Mimochodem i pozdní latinské slovo 
putage znamenalo jak plodnost, tak prostitutku. 

Například v biblickém světě je studna symbolickým místem, skrze 
něž se žena dostává k „podzemnímu" prameni poznání, kde dochází 
nejen k „splynutí pojmů" toho, co je dole, s tím, co je nahoře, kde se 
různé výrazy mohou zaměňovat, aniž by došlo k chybě a kde dochází 
i k zrušení přísných zákazů. Takže ačkoliv židovské zákony striktně 
zakazovaly ženit se z cizinkami, studna, z níž načerpala vodu pro 
cizince Rebeka, pozdější Izákova žena, byla právě takovou studnou. 
Studny jsou místem, kde se utápí patriarchální svět přísných zákazů, 
smívají se jeho diskriminující rozdíly a kde dochází k setkání cizích 
světů a prolínají se různé reality. 

Heideggerovská definice filozofie tak nepřímo odkazuje na dva 
světy: tháletovské nebe, které je synonymem pro mužskou výšinu 
veřejnosti, k níž neodmyslitelně patří tiché filozofické rozjímání, a na 
studnu, která je nížinou ženské poloveřejnosti. K prvnímu světu pat
ří zasněné přemítání o „Jednom a Temže", druhý svět se vyznaču
je hlučným smíchem a splýváním různorodých věcí. Jeho definice 
se tak opírá o „mužské" nebe, aby se vymezil vůči barbarské kultuře 
a nepřímo i proti ženství. 

Je-li „nebe" tradičně spojováno s duchovním otcovským principem 
a studna naopak s ženským, pak dionýský smích thrácké služky zname
ná subverzivní rozvolnění tohoto pohlavního spirituálního separatis-
mu. Smích demaskuje a shledává mužské filozofování jako nerozum, 
kterému z genderové nadřazenosti a dosebezahleděnosti neustále hro
zí pád do temnoty. Jednostranně orientovanému mužskému rozumo
vání se tak paradoxně otvírá chřtán ne-rozumnosti v podobě chaosu. 

Smích balkánské děvečky se ukazuje být právě vhledem pro filo
zofické nazírání daleko hlubším, protože se rodí nejen z vědomí 
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hrozící mvslitelské katastrofy, ale i z poznání „studniční" ženy, která 
ví o filozoficky %aká%aných místech pravdy, kde dochází ke spojení růz
norodých věcí. 

Zatímco ve smíchu thrácké služky je přítomna dionýská intuice, 
která v sobě nutně zahrnuje a sjednocuje aspekty toho, co je naho
ře, i toho, co je dole, nebe i zemi, duchovnost i tělesnost, řád i chaos, 
ťalický pohled nabízí, řečeno Heideggerovou vylučovací filozofickou 
gramatikou, pouze jedinou alternativu: „buď — anebo". Právě v tom
to duchu se nese i zmíněný text z roku 1936, kde se v souvislosti 
s „filozofií vůbec" říká, že „zkušenost našeho dějinného života uka
zuje stále naléhavěji a zřetelněji, že se jeho budoucnost rovná buď 
— anebo: buď záchrana Evropy, anebo její zničení". 

Povšimněme si, že podle Heideggera možnost záchrany vyža
duje dvě věci: ochranu evropských národů před „asijským živlem" 
a „překonání vlastního vykořenění a roztříštěnosti". Tato záchra
na podle něho předpokládá proměnu „nejhlubších základu lidské
ho života z hlediska nejvyšších kritérií", „taková proměna dějinného 
života nemůže však nikdy probíhat jako slepé směřování k neurči
té budoucnosti, nýbrž jen v tvůrčím vypořádání se s celými dosa
vadními dějinami". 

Heidegger při své sebezahleděnosti do nebe „nejvyšších kritérií", 
ve svém volání po „záchraně Západu" a z obav před „neurčitou bu
doucností" zjevně neviděl, že se na jeho filozofické cestě začíná ro
zevírat prazvláštní propast, nikoliv proto, že se nedíval na to, co má 
přímo pod nohama, ale proto, že nereflektoval to, co má filozoficky 
přímo me%i nohama. 

Heidegger totiž podlehl intelektuální erekci svého filozofického 
pohlaví a pod jeho osudovým diktátem zakončuje text přednášky tezí, 
že „vůle k vědění, to je boj o pravdivé", neboť „pravda je boj". 
Poslední věta přednášky je pak volným překladem známého Hera-
kleitova zlomku: „Boj je otcem všeho i králem všeho a jedny činí 
bohy, druhé lidmi, jednv dělá otroky, druhé svobodnými." Pater pan-
ton, tedy „otec všeho", překládá jako ploditel a slovo „svobodnými" 
nahrazuje slovem „pány". 

(Drobná poznámka v souvislosti s jeho překladem stojí za zmínku. 
Heidegger slovo „otec" zaměnil za slovo „ploditel", v českém překla
du se dokonce objevuje slovo „původce". I svým překladem se tak 
přiznává k tomu, jaké pohlaví má podle něho filozofie. Mytologická 
„matka veškerenstva" je nejen podačena filozofickým „otcem všeho", 
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navíc se tu říká, že původce všeho je mužský aktivní princip, který 
„plodí", zatímco ženský pouze pasivně „rodí".) 

Smích thrácké služky je metaforickým smíchem nad filozofií, kte
rá si nevidí na vlastní pohlaví, phalus, který určuje její myšlenkový 
pohyb! 

Je náhodné, že jeden z nejvýznamnějších filozofů 20. století zde 
bude v kontextu filozofie a služka v poslední větě zdůrazňovat kon
cept „boje" a že poslední slovo bude mít právě „pán"? 

Z genderového hlediska je jeho „panská" přednáška význačná ne
jen tím, že tematizuje německou filozofii s naléhavě maskuLinní vý
zvou na „záchranu Evropy" a na „ochranu evropských národů před 
asijským živlem", ale především tím, jak pravdu militaristicky onto-
logizuje. „Pravda je boj," tvrdí Heidegger. Pozornému čtenáři tohoto 
textu ale asi neunikne zásadní rozdíl a posun. Zatímco podle Hera-
kleita je boj jako svár či válka pouze „otcem a králem všech věcí" — 
tedy nutně dobrého i špatného —, u Heideggera je boj už samotnou 
„pravdou". Pravda je ontologizována bojem. 

Zkoumáme-li otázku, jaké pohlaví má filozofie, není možno si ne
všimnout, že jak Herakleitos, tak i Heidegger sdílejí obdobně patri
archální pohled na smrt ve válce. Řecký filozof například pokládal za 
zvláštní ctnost smrt v boji, protože „bozi i lidé ctí ty, kdo padnou ve 
válce". Na počátku druhé světové války v roce 1941 napsal Heideg
ger matce padlého, svého bývalého posluchače, že těm, kteří přiná
šejí z pravého ducha a srdce svůj život jako oběť, je dán „nejkrásněj
ší osud". Zdá se, že muži stále opisují jeden od druhého. Už jedna 
z nejstarších filozofujících básní z třetího tisíciletí př. n. 1., známá 
jako Epos o Gilgamešovi, pojednává o pololegendárním sumerském 
králi a bájí o tom, že nejlépe se má bojovník, který padl v bitvě. 

Jak je tento ideologický archetyp hluboce zakořeněný i v současné 
společnosti, kterou formují především muži, svědčí obdobný výrok 
českého ministra obrany, který v souvislosti s válkou v Iráku prohlá
sil, že „smrt je hezká". Heideggerova stejně jako ministerská ideolo
gická estetizace smrti ladí s transhistorickou filozofií války, která je 
poměřovaná podle kritérií a hodnot jednoho pohlaví. 

Heideggerovo vymezení filozofie vůči ženskému smíchu se tak jeví 
jako tradicí regulované scestí, které je udržované právě patriarchál
ním řádem, v němž „boj" fixuje nerozlučný svazek pravdy s „otcem". 
A právě tato genderová filozofická identita vhání myslitele do my
šlenkové katastrofy, protože ho udržuje v dogmatickém pohlavním 
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spánku a vězení. A za jeho zdi neproniknou ani slova o pravdě, která 
může být „žena", ani ujištění, že se nám natrvalo zošklivilo zhoubné 
„mladické šílení z lásky k pravdě". 

Pro Heideggerovo „mladické šílení" v souvislosti s „bojem" je však 
osobně navíc příznačné, že ačkoliv programově vyzdvihoval „boj", 
„brannou službu" a cizí matce, jejíž syn padl ve válce, napíše slova 
o „nejkrásnějším osudu", po válce bude na vlastní obhajobu tvrdit, 
že jeho odvedení k domobraně na konci války bylo údajně posled
ním aktem perzekuce NSDAP proti jeho osobě. Ve své poválečné 
obhajobě ale jaksi zapomene na to, že pro gestapo a ministerstvo 
kultury vypracoval posudek na významného profesora chemie Her
manna Staudingera, pozdějšího nositele Nobelovy ceny, kvůli jeho 
pacifistickým důvodům a opozici proti národnímu socialismu. 

Heideggerova osobní krize je krizí tradiční filozofické mužské iden
tity a její klíčovou otázkou není ontologická otázka, čím člověk je, ale 
praxeologická či performativní otázka, co člověk dělá. Proto uprostřed 
světové války hovoří Heidegger v souvislosti se smrtí zapáleně o nej
krásnějším osudu, aby před ním na konci války sám utíkal. 

Mohl ale Heidegger za svým vlastním rozporem slyšet smích 
thrácké služky? Zcela určitě nemohl, protože jak naznačuje ve svém 
dopise o humanismu, napsaném na podzim 1946, v němž kritizuje 
amerikanismus a marxismus, ale o nacismu mlčí, filozof se vždy mů
že vymluvit na to, že nacismus nepromýšlel v nacionalistickém smys
lu, ale v hluboce „dějinném bytostném způsobu" a že i jeho vlastní 
angažování se odehrálo v „ek-statickém rozvrhu", kdy oním vrhajícím 
není člověk, nýbrž bvtí samo. Nepromluvila tudíž v nacismu samot
ná pravda bytí a nedospělo filozofovo myšlení k této řeči? A nežádá 
si snad pak řeč mnohem méně ukvapených výpovědí než myslitel-
ského „správného mlčení?" 

Heidegger nemohl slyšet smích, protože jeho filozofie progra
mového duchovního poslání „boje" a „branné služby" se nedemas-
kovala jako vlastní karikatura mužství a filozofického vůdcovství ve 
službách národního socialismu. A navíc pro filozofy, a ještě více pro 
politiky platí, že „smrt je krásná" pouze potud, pokud se týká dru
hých, pakliže by ale oni sami měli zkrásnět pod hrobníkovou lopatou, 
jedná se o „perzekuci". 

Jestliže Heidegger vymezuje filozofii tváří v tvář smějící se „služce", 
je ve svém myšlení konsekventní, když preferuje právě „boj", na jehož 
základě jsou jedni zbavováni svobody, zatímco druzí se dostávají do 
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pozice „pánů". Je konsekventní i v tom, že ve filozofickém diskurzu 
staví na jednu stranu barbarskou „služku" a na druhou stranu civi
lizovaného „pána". Je konsekventní i v tom, že právě vstoupil do po
litické strany, jejíž čtvrtý bod programu hlásal, že „žádný Zid nemůže 
býti soukmenovcem". Je konsekventní i tím, že bude ve třicátých le
tech ve svém byrokratickém diskurzu psát kádrovácké posudky na ty, 
kdo mají „negativní postoj k nacistickému Německu" a kdo odmíta
jí nacionalistický kult německého bojovníka. Je konsekventní i tím, 
že se bude snažit pánovitým způsobem „oživit duchovní život domá
cími silami a vzdělanci" a v říjnu 1929 se písemně obrátí na vysokého 
úředníka ministerstva kultury, aby ho varoval před „narůstající judaiza-
cí" v akademickém světě. Jak upozornila americká historička Elzbieta 
Ettingerová, Heideggerovy intimní přítelkyně Hannah Arendtová 
a Elisabeth Blochmannová, obě Židovky, by byly asi překvapené, 
kdyby znaly tento dopis, protože by podle těchto rasistických názorů 
jako čerstvé akademicky „judaizovaly" duše německé mládeže. 

Proč je to ale právě „polemos", jenž má určovat pravdu a duchov
ní život, a nikoliv kupříkladu „smích služky", to Heidegger nepo
važuje za nutné zkoumat. Stejně tak si nepotřebuje ověřovat, do jaké 
míry je samotný Herakleitův výrok o boji dobovou mužskou ctností, 
kdy se mravní ctnosti dokazují právě na válečném bojišti, a do jaké 
míry je určen skutečností samotného sociálního boje v iónské spo
lečnosti, který činí některé svobodnými a jiné naopak otroky. Hera-
kleitos vysoce hodnotil vojenskou statečnost a pokládal za zvláštní 
ctnost smrt v boji a jeho výrok, že „bozi i lidé ctí ty, kdo padnou ve 
válce", je signifikantní. Samozřejmě, že tím nemyslel ženy, děti nebo 
starce, protože i když se oni také stávají oběťmi války, neumírají 
na ctnostném poli bojovných protikladů a jejich životy byly zmaře
ny spíš mimoděk — hrou nepřízně osudu a náhody, a tedy mimo 
skutečný svár a boj. 

Heideggerova filozofie se především ve 30. letech ukazuje jako 
extrémně mužsky bojovná. Problematický genderově „polemický" 
aspekt jeho filozofování se příznačně odhaluje už v jeho nechvalně 
známé rektorské řeči v květnu roku 1933, která nebyla pouhou inau
gurační řečí, ale především filozofickým programem, v kterém „boj" 
povýšil na nejvyšší filozofickou a politickou metu: „Všechny volní 
a myslitelské mohutnosti, všechny síly srdce a všechny schopnosti se 
musejí rozvíjet bojem, v boji se stupňovat a jako boj se uchovávat. 
Volíme vědomý boj těch, kteří se táží, a vyznáváme s Carl von 
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Clausewitzem:,Odříkám se lehkomyslné naděje na záchranu z rukou 
náhody'" Podle Heideggera navíc právě „bojové společenství učite
lů a žáků přetvoří německou univerzitu na sídlo duchovního zá
konodárství", neboť „jedině boj udržuje protiklad v otevřenosti" 
a duchovní sílu Západu před pádem do chaosu. 

Pro historické dokreslení je nutno dodat, že svůj bojový- filozofic
ký program vzdělanosti pronáší za přítomnosti nově ustaveného na
cistického ministra školství a kultury, za ideologické výzdoby nacis
tických vlajek, zpěvu stranické hymny a výkřiků: „Sieg Heil!" 

Filozofická kontemplace a fascinace „bojem" vede Heideggera 
i k militaristickému diskurzu vědění, a proto je pro studentský způ
sob života bytostně důležitá „branná služba" a cílem univerzitní re
voluce je „student - člen S A". O studentkách, tedy například o Svazu 
německých děvčat, kde platil obdobný rasový princip vylučující ty, 
které byly židovského původu, se filozof samozřejmě nezmiňuje. 

Heidegger spojil vzdělání s ryze jednopohlavními ctnostmi, vlast
nostmi a hodnotami, jako je militarismus, hrdinství, maskulinismus 
a vůdcovství. Zároveň jím propagovaný „vůdcovský princip", zalo
žený na „síle k umění jít sám" ho přivádí k myšlence vykázat z němec
ké univerzity tradiční „akademické svobody". V rámci filozofického 
boje a sváru dokonce podepisuje jako rektor oběžník, který' zakazuje 
jeho vlastnímu učiteli Edmundovi Husserlovi vstup na pudu univer
zity pro jeho židovský původ. Heideggerovi není cizí Platónova ot
covská role „vědoucího vůdce a strážce" a souhlasí s tím, že ten, kdo 
chce osvobodit zajaté z jeskyně stínů ve jménu nějakého filozofické
ho Svěda, musí tak učinit násilím a být násilníkem. 

Snad nejotevřeněji propagoval maskulinně genderový bojovný 
a militaristický diskurz vzdělání v přednášce nazvané Universita v Nové 
říši, přednesené 1. července roku 1933: „Univerzitní studia musí opět 
představovat riziko, nikoliv útočiště pro zbabělce. Ten, kdo nepřeži
je bitvu, leží tam, kde padl. Nová odvaha si musí navyknout na vytrva
lost, neboť bitva... bude trvat dlouho. Bude vybojována silami Nové 
říše, kterou kancléř Hitler učiní skutečností. Tuto bitvu musí vybojo
vat zocelená rasa bez myšlenky na sebe, rasa, která žije z neustálých 
zkoušek." Heideggerův boj posiluje „maskulinismus a vůdcovství" 
a národ (Volk) se mu jeví jako moc „zemitých a pokrevních sil" 
vezdejšího bytí. 

Mnozí intelektuálové si po válce často kladli otázku, jak mohlo do
jít k tomu, že se filozof autentického bytí dal do služeb anonymního 
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osudu a slepé víry vybízející k poslušnému následování „bezmezné 
vůle Fiihrera"? 

Otázku je možno ale formulovat zásadně jinak: Jestliže si filozofie 
po dlouhou dobu vypracovávala celou řadu kritických nástrojů na
příklad proti metafyzickému solipsismu, náboženskému dogmatismu 
nebo vědeckému materialismu, jaké intelektuální obranné nástroje si 
vytvořila, aby se mohla ubránit před scestím filozofického maskuli-
nismu, v němž je logos určen falickým řádem? 

Případ Heidegger totiž výstižně ilustruje, jak byla filozofie až do 
první poloviny 20. století v této oblasti (až na čestné výjimky) obecně 
bezradná a bezbranná a jak nechala potencionálně každého filozofa 
doslova na holičkách. Protože byla-li filozofie po několik tisíciletí 
kontinuálně určena například „bojem", který je od časů Herakleita až 
po Heideggera „bytostným určením všeho Bytí", pak je nasnadě, že 
je téměř nemožné se vyhnout programovému scestí filozofického 
maskulinismu. 

V tomto případě, byť v posunutém významu, má Aristoteles, 
Hegel i Heidegger pravdu, když při zkoumání otázky, co je filozofie, 
společně říkají: „Točíme se v kruhu a filozofie se sama zdá být tímto 
kruhem" nebo „filozofie tvoří kruh... a uzavírá se v kruhu". Filozofie 
se skutečně pohybuje po genderové uzavřené křivce, protože její lo
gos se ustavuje v diskurzivním spolubytí a idealitě jako falus. 

Takové pojetí filozofie se pohybuje v ideální objektivitě geomet
rické existenci, o jejímž založení, stejně jako pohlavní privilegova-
nosti se ale nic neříká. Na filozofické rovině se tak reprodukuje my
šlenka, která se zrodila už v klasickém řeckém období a podle níž se 
„objekt" dokonale zformovaného člověka dá vyjádřit jednoduchými 
tvary, například kruhem a čtvercem. Tak vznikl koncept čtvercového 
člověka, „anér tetrágonos", latinsky „homo quadratus". A právě ja
zykovým výrazem této geometrizace filozofie je heideggerovská tau
tologie, kdy na otázku, co je bytí, odpovídá: „Bytí samo." 

Teprve v druhé polovině 20. století, právě pod vlivem feminis
tické filozofie, si někteří filozofové (jako například Jean-Francois 
Lyotard) začnou sebekriticky uvědomovat, že „muži — alespoň na 
Západě — nemilují lásku, nýbrž vítězství. Panuje mezi nimi ironické 
pohrdání tělem a smysly, pachy a doteky, výměšky, volným během 
dění, zvuky; ty z nich, kteří se tomu oddají, prohlašují za ,umělce'. 
Ale umělci jsou ženského rodu." Smích je tedy na druhém, jiném 
konci filozofického pohlaví. 
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Ještě dnes si někteří filozofové postesknou za tradičním mužstvím, 
jehož krédem je, jak napsal Alain Finkielkraut: „cogito viril: vystavu
ji se nebezpečí, jsem tedy muž". 

Pamatuji si, jak koncem 80. let v disentu „případ Heidegger" roz
dělil českou filozofickou obec na ty, kdo jako například Antonín 
Mokrejš zastávali názor, že neexistuje žádná „vnitřní spjatost Hei-
deggerova myšlení a nacistické ideologie", a na ty, jako byl Ladislav 
Hejdánek, kteří naopak tvrdili, že Heideggerovo politické selhání je 
nutně i filozofickým selháním a že v jeho samotné filozofii musí být 
přítomna nějaká vada. 

Tento spor, právě v kontextu se smíchem thrácké služky, je zavá
dějící, protože s jistou dávkou filozofické radostnosti lze konstato
vat, že to, co selhává, je spíše ona jednopohlavní bytostnost filozofie, 
která kontaminuje téměř každou filozofickou řeč. Heideggerovo sel
hání je totiž víc než politické, nebo dokonce filozofické — je selháním 
samotné filozofie, kterou určuje logos jako falus. Proto jsou přesně 
podle raného řeckého původu filozofické pojmy jako „boj" synony
mem slova logos. 

Heideggerovo pochybení prostě nelze odbýt ani názorem, že 
jeho politické angažování bylo výlučně nefilozofickým excesem 
a že jeho projevy z třicátých let jsou jen monstrózní politické žvásty 
vnějškově zahalené do filozofického roucha. Obdobně je nedosta
čující tvrdit, že jeho filozofie trpí nějakou vnitřní vadou. Neboť sku
tečnou vadou je samotná filozofie, která nedokázala po tisíciletí sly
šet filozofický ženský smích. Smích, který vyšel z tváře jiného a ze 
setkání s druhým. 

Je to ale tatáž vada, s jakou Heidegger přešel v červnu roku 1933 
i slzy paní Jaspersové, která jako Židovka plakala při čtení zpráv v no
vinách a které on lakonicky okomentoval slovy: „Člověku se někdy 
uleví, když si popláče." Pro myslitele vyznávajícího filozofii, v níž je 
„boj otcem všeho", jsou slzy ve falickém řádu jen uklidňujícím seda-
tivem, afektací hodnou toliko ženy. Nebyly ale tyto ženské slzy filo
zoficky krásnější co do pravdivosti než „nejkrásnější osud", který7 

filozofové a politici přiřkli mrtvým válečníkům? 
Pro vyjádření plastičnosti doby a její filozofické oddanosti falické-

mu řádu je nutné doplnit, že samotný Karl Jaspers o dva měsíce poz
dě)'! navzdory slzám své vlastní ženy písemně gratuluje Heideggerovi 
k jeho „neslavnému" rektorskému projevu a považuje jeho filozofic
ká východiska za „samozřejmou pravdu" a oceňuje i to, že Heidegger 
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mluví tak, že se „dotýká pravých hranic a kořenů". Filozofické přátel
ství obou německých filozofů bylo, jak napsal první z nich, fórem, kde 
tvořili nerozlučnou „bojovou dvojici" (Kampfgemeinschaft). Filozo
fie je nejen pohlavně „pánská" záležitost, ale je i bojovně „panská" 
právě tím, jak se absolutně přehlížejícím způsobem vymezuje jak vůči 
ženskému smíchu, tak i vůči slzám. 

Filozofie, na jejímž počátku stojí „polemos" jako boj, se posléze 
otáčí v politickém kruhu Mein Kampfu. 

Heidegger se po válce v rámci svého sebeočišťování bude sice 
snažit dodatečně namluvit sobě i druhým, že „boj", ke kterému 
ve svých textech vyzýval, byl toliko filozofický a neznamenal oslavu 
války a už vůbec ne „použití násilí a porobení odpůrce", přesto za 
jeho filozoficko-politickou kolizí a karikaturou mužství už není sly
šet jen neřecký studniční smích thrácké služky, ale je cítit i vlhkost 
nefilozofických slz, které vzešly nad osudem druhých. Proto jeho 
pozdní obhajobu filozofického „boje" bude trvale doprovázet nejen 
ženský smích, ale i slzy. 

Jestliže filozofie po tisíciletí preferuje právě „boj", nedluží tím 
sama sobě hlubší reflexi slz? A nejsou dokonce ženské slzy jako pro
tějšku boje a sváru ontologický více zakotveny v bytí právě proto, že 
dokážou předjímat jeho čas v propasme otevřené budoucnosti? A ne
ohlašuje pláč svým vlhkým příchodem spíše ztrátu budoucnosti než 
přítomnosti? A nepředjímají slzy paní Gertrudy Jaspersové, která 
se sama musela v průběhu války ukrývat, aby unikla deportacím, 
budoucnost žen z koncentračního tábora Rawensbrůcku? 

Samozřejmě, že by bylo pochybné se dívat na tento problém ahis
torický, lineárně, a tudíž v slzách této Židovky a priori předjímat utr
pení lidí z Osvětimi. Na druhé straně datace, které jsem záměrně 
uváděl v souvislosti s Heideggerovými přednáškami či projevy, uka
zují, že pláč paní Jaspersové má v sobě něco studničně hlubokého 
i bez Osvětimi. 

Na hladině vlhkých ženských očí se totiž zrcadlily už tehdy hrůzy 
nacistického nebe, které mnozí nechtěli vidět. Od nástupu Hitlera 
k moci přece probíhaly po celé měsíce politické perzekuce a teror 
a zákonem bylo umožněno propustit z úřadů „osoby neárijského pů
vodu", zákonem byla omezena jejich právnická praxe a zákonem 
z 25. dubna 1933 byly stanoveny kvóty omezující „pocizování němec
kých škol a vysokých škol", rozpuštěny židovské spolky a veřejně se 
připravovala další nacistická opatření proti Židům. A teprve poté, 
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přesně v květnu 1933, se Heidegger stal nacistickým rektorem uni
verzity ve Freiburgu. 

Heideggerovu filozofii tedy není vůbec nutno kriticky cedit skrz 
osvětimské slzy, stačí se na ni podívat skrz slzy paní Jaspersové nebo 
deníky Victora Klemperera, syna kazatele reformované židovské ob
ce v Berlíně, které začal psát právě na počátku roku 1933. Už v té 
době, kdy se heideggerovské myšlení točí ve „šťastném kruhu" jed
né diskurzivní formace, popisuje Klemperer tento dobový- veletoč, 
v němž se dohromady sešla filozofie, germanismus, národ i vůdce, 
jako řítící se „katastrofální politiku", „teror, který je pouhou přede
hrou" a kdy každý den zaznamenává nová a nová zvěrstva nacismu, 
kterému bylo umožněno, aby se za pomoci nového média, rozhla
su, transformoval „řev jako pomazání, skutečně řev duchovního". 

Heideggerova filozofie je bojovně duchovně „narvaná", a proto 
tento myslitel nemohl slyšet ani smích thrácké služky, ani pláč paní 
jaspersové. Myšlení bytí přece hovoří v kruhu o Jednom a Temže, 
tedy o „boji", nikoliv o slzách nebo smíchu. 

Jenže paradox je právě v tom, že čím více myslitel upadá do filo
zofické totalizace, tím silněji se začíná ozývat studniční smích „dife
rencujícího a neidentického" a s ním se objevuje i stará Lessingova 
výzva ukončit „tyranii jednoho prstenu". Je to studniční smích nad 
snem o Bytí, v němž se vyznačuje primát „významu (ideje) před ozna
čujícím (slovem) s nadřazeností částí nad celkem — jednoho orgánu 
(falu) nad celým materiálním tělem bez orgánů". 

Myslitelská past má tvar filozofického virilního kruhu nejen pro
to, že skuteční muži při „boji" přece nikdy nepláčou, ale především 
se nikdy nesmějí, když nějaký významný muž zahleděný do filozofic
kého nebe, byť je nacistické (nebo komunistické), přitom málem 
spadne do studny. V osudí tohoto bludného kruhu či filozofické tau
tologie se pohybuje i Heideggerovo pověstné poválečné mlčeni. Jak 
připomíná Jeff Collins, u tohoto myslitele nenajdeme ale ani slovo 
účasti za nacistický režim, jeho politiku rasistických nucených prací 
nebo vyhlazování. 

Proč? Protože sama filozofie mu nedovoluje hovořit proti její vlast
ní řeči. Filozof Bytí se prostě nemůže mýlit, jinak by za ním musel 
být slyšet smích dionýské Barbarky a pláč německé Židovky! 

Mezi politicky apokalyptickým koncem Adolfa Hitlera a filozo
fickou katastrofou Martina Heideggera existuje jedno tajné pojít
ko — genderový světovztah. Oba spojuje předsevzetí v neústupnou 
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maskulinní kruhovost. Oba jsou vedeni snahou vést svůj hrdinně 
mužný „polemos" jako boj či svár v bludném kruhu až do absolut
ního konce, který' ale vlastně žádný konec nemá, protože se ve svém 
bezedném kruhu propadají do bezedné studny Bytí. 

To je jeden z nejtragičtějších rysů politické filozofie založené 
na „boji". Heideggerova teze „co je německé, je stejně původní" 
odkazuje k řectví, kde logos opanoval falus vztyčených válečných 
náhrobků. 

Povšimněme si však ještě jednoho důležitého Heideggerova roz
poru. Tento myslitel se postavil na stranu nacismu, aby s ním vzdo
roval proti „chaosu" reprezentovanému „asijským živlem", „vlast
ním vykořeněním", „roztříštěností" a „pseudokulturou". Na druhou 
stranu ale společenský virilní chaos, který otevřeně produkovala prá
vě politická ideologie, ke které se přihlásil, absolutně neviděl, stejně 
jako nevnímal chaos ve svém myšlení. Na jedné straně brojil proti 
Štěstěně, neboť odmítl „naději na záchranu z rukou náhody", a pro
to se odvolával na pruského generála a vojenského teoretika Clause-
witze, který je znám především pochybnou doktrínou, že válka je při
rozené pokračování politiky jinými prostředky, na druhé straně nebyl 
filozoficky vůbec schopen reflektovat, do jaké míry si intelektuální 
a politický chaos doby sám hrál i s jeho myšlením jako s kostkami. 
Italský filozof Gianni Vattimo k tomuto rozporu v jednom rozho
voru poznamenal: „Heidegger nacista, který ztotožňuje bytí s germa
nismem, mi připadá jako Heidegger sám sebou špatně pochopený." 

Když Heidegger hledá řád „Jednoho a Téhož", kráčí cestou filozo
fického myšlení, které se tradičně vymezuje vůči chaosu. Jenže chaos 
nikdy nepokvuje ve své samoorgani^u/ícísubver%ivnipráci a neustále vše sjed
nocené v „logu" rozděluje a rozptyluje. Vše dočasně identické sjinačuje a každý 
původ činí metafyzicky neuratelným. Takže nakonec za každým mužsky fi
lozofickým řádem a slunečně suchým nebem prosakuje vlhký ne-řád 
chaotických slz a každou myšlenkovou výšinu zpropastňuje v pochy
bách studniční smích barbarských služek. 

Právě na základě tohoto rozporu se odhaluje i hlubší rovina Hei
deggerova pochybení, která nemůže být jen osobní. Neboť je to sel
hání celého tradičního způsobu filozofického myšlení, které prostě 
nedokáže filozoficky myslet chaos či unést ho v sobě — obdobně jako 
nedokáže reflektovat filozofický ženský smích, který' je i není spo-
lupřítomen ve filozofii. Proto myslitel Bytí i ve 20. století opakuje 
a generuje obdobné chyby jako Thálet ve starověku. A dělá je nikoliv 
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proto, že kráčí v řeckých stopách svého „otce filozofie", ale protože 
jeho kroky vede sama filozofie Otce, která %aka%uje jakýkoliv filosofický 
„pohlavní" styk s chaosem. 

Dá se obecně konstatovat, že filozofii, tedy i Heideggerovo myš
lení, opanoval strach z chaosu či světa, o němž Friedrich Nietzsche 
říká, že jeho celkovým charakterem je věčný chaos, ale nikoliv ve 
smyslu chybějící nutnosti, nýbrž právě chybějícího řádu. A právě proto, 
že filozofie nemůže snést představu chybějícího řádu, je od této její 
filozofické neschopnosti už jen krůček k fašizujícímu pořádku. 

Heidegger neslyšel varovný smích thrácké služky, a proto začal 
stavět záchranný most přes propasti chaosu na babylonských slou
pech filozofického poznání. Jenže studniční služka ví o nebi více, 
protože svým smíchem nepřímo říká, že tomu, kdo se do něj 
jednostranně zahledí, hrozí, že do něj bude v chaotickém záhybu 
katastrofálně upadat. 

Zradu intelektuálů je proto třeba dnes definovat radikálně jinak. 
Toto selhání se dostavuje právě ve chvíli, kdy vzdělanec podlehne ně
jakému typu sociální nebo politické neurózy, a začne ze strachu před 
chaosem stranit řádu, který je programově zmatenější a deštruktív
nejší než chaos sám. 

Paradox Heideggerova pochybení spočívá ve dvojím: nedokázal 
unést ve svém myšlení chaos a navíc se identifikoval s bojovnou 
představou pána, který se jako „filozofický otec" pokouší zachránit 
Západ fašizujícím bytím. 

Jenže právě opak se stal filozofickou pravdou a jeho tragickým 
osobním traumatem. Po válce ho budou mnozí intelektuálové obvi
ňovat ze „zrady západní kultury". 

Není však Heidegger v jistém smyslu jejím tragickým zavŕšite -
lem? Není posledním „archaizujícím" filozofem, který filozofii pro
gramové postavil na odmítnutí ženského smíchu, slz a chaosu? 

Filozofie nerozumí chaosu, který je ontologickou přede-hrou, kdy 
každá lidská bytost právě pro tyto svoje předontologické pletky s chao
sem tíhne více k světu „žensky" po-pletenému, komplikovanému než 
k jednoduchému či dokonce fašizujícímu kruhovému řádu bytí. Bohu
žel celá západní duchovní tradice kráčí ve stopách „zapomenutosti" 
na tuto „rodičku" všeho jsoucího a veškerenstva. 

V tichu zapomenutého údivu se ale stále ukazuje zcela jiné, 
studniční poznání, v němž jsoucno sice jest a Bytí přebývá, ale úžas 
sám k nám promlouvá prostřednictvím otevřených úst chaosu, 
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která dokážou nejen vyslovit údivnou otázku, ale i vybuchnout do 
hlasitého „ženského" smíchu. 

Studniční smích je sice „povrchností z hloubky", nelze ho však 
interpretovat jen z potřeby „jednoduché semknutosti", tedy z ne
zbytnosti nějakého bytování „mužského a ženského", ale spíše jako 
„ženskou" potřebu ontologické relativity a z asymetrické pospolitosti 
rozumu i ne-rozumu. Studniční poznání říká, že oslňující nebe ne
můžeme spatřit přímo, ale spíše nepřímo — například na hladině stud
ny. Nikoliv v pouhém zrcadlení, ale v symbolickém záhybu ženského 
chaotického bytí, tedy jeho zjinačování a z pohledu druhého — tedy 
„v imaginárním převrácení". 

Heidegger nebyl schopen nahlédnout to, co francouzský myslitel 
Gaston Bachelard ve své filozofii reflektující stojaté vody nazývá 
„zrcadlení, které zdvojuje svět a věci". Proto obvinil thráckou služku 
z vulgárního realismu a utilitarismu. K duchovní realitě se ale nedo
stáváme falicky přímým či mužně hrdinským pohledem k nebi či 
poznáním, které udeří do vědomí jak „blesk" z čistého nebe, ale spí
še přes studniční vlnící se, neostré a mírně deformované pohnáníči obrazy, 
které takříkajíc „plavou na vodě". 

Ve Filipově evangeliu se říká: „Pravda nepřišla na svět nahá, nýbrž 
přišla v symbolech a obrazech." Nietzsche povahu této reality ještě 
více poženšťuje, když jí v Radostné vědě na. rozdíl od řeckého odhalo
vání pravdy jako „alétheia" přiznává ontologický stud a nevíru, a ma
nifestačné prohlašuje: „Nevěříme už, že pravda zůstane pravdou, když 
odstraníme její závoj, povrch a pestré nejistoty." 

Jak poznamenává Jacques Derrida, heideggerovské čtení se ocitlo 
v koncích právě ve chvíli, kdy ve vymýšlení pravdy vynechalo ženu, 
když si nepoložilo otázku pohlaví anebo když ji podřadilo všeobecné 
otázce pravdy bytí... otázka pravdy se už nedá oddělit od otázky že
ny. Proto jeho Bytí - světlina - pravda bytí - „alétheia" (neskrytost) 
odkazují k falu jako symbolickému orgán moci, který určuje celek 
filozofického systému. 

Je zapotřebí skutečně „jiného myšlení", které se však nebude po
hybovat ani v kruhu, ani v nějaké dialektice bytí, ale spíše v chaotic
kém prostoru tvůrčích možností. Proto je třeba studničního pozná
ní, které se děje v imaginárním záhybu skutečnosti, kdy se v pohledu 
na hladině studny ustavuje či vlhce „spojuje" suchá a vzdálená realita 
nebe. Teprve ve spojení imaginárního a toho, co jest, se probouzí 
plodné a tvořivé síly. Í ^ Í D E R STUDIES^ 

knihovna 
Gorazdova 2' 
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Tento chaosmický „sňatek" rozvolňuje pevné ontologické vztahy 
i moc minulosti založené na nějakém hierarchickém „původu Bytí". 
Studniční poznání je ontologickým relativismem, neboť v plodném spoje
ní se rodí nová skutečnost, která však není vítězstvím imaginárního 
nad tím, co jest a co se často ve svém původu skrývá jako Bytí, ale 
pouze předpokladem možnosti plodného ženského procesu, který 
se nazývá „nataUta". A právě tato natalita věští, jak říká Arendtová, 
„očekávání nečekaného"'. Neexistuje pravda o věčném Bytí nebo ženství, 
ale spíše chaoticky ženský „nadbytek pravd". 

Smích thrácké služky vzešel z poznání jako filozofického „sňat
ku", v němž je nahlédnuta jednostrannost nekonečných filozofických 
dálek, neboť ve studničním poznání, tedy „v imaginárním převráce
ní" se jeví jako závrať z hloubky. 

Duchovní nebe vržené na hladinu studny je znamením, že „samo 
svědo je zrazeno, zneuznáno, zapomenuto". „Ženská" voda je jakýmsi 
mužským kosmem smrti, tedy tvořivým chaosem života vyprávějí
cím příběh nebeských těles, která se snoubí na její vlhké kůži — mok
ré hladině. Běh věcí už neurčuje herakleitovský „otec všeho" nebo 
heideggerovský „vůdce", ale obyčejná veřejná Renská „studna"pohnáni. 
Nikoliv bytí nebo vznikání, ale „ponořeni'" stojí v centru „ženského" 
času. 

Studna je subver^imím místem pohnáni, kde se metafyzický řád ocitá 
jakoby vzhůru nohama. Co bylo nahoře, je dole, a to, co bylo dole, je 
nahoře. 

Studna jako ženský prostor pojímá a valorizuje veškerou materii 
svým „spojením" a ustanovuje na hladině novou duchovní skuteč
nost. Studniční poznání lze charakterizovat jako „obrácené" gende-
rové poznání, které nejenže nahrazuje mužské filozofické nekonečno 
objevnou dimenzí „hloubky", ale zároveň porušuje kontinuitu du
chovního pohledu do „nebe", aby ho mohlo spatřit, jak se jiskří na 
hladině ve hře, již rozehrávají náhodné vlnky do řeči delfské věštby, 
která „nemluví, neskrývá, nýbrž jen naznačuje". 

K filozofickému setkání mezi Heideggerem a thráckou služkou 
ale nedošlo tak, jako by k němu přistoupila nějaká maloasijská věšt
kyně, která mu svým šíleným hlasem pronikajícím z dávnověku před
pověděla jeho filozofickou katastrofu. Protože to byl naopak mysli
tel sám, kdo ve svém myšlení putoval tisíc let nazpět do neřecké 
minulosti, aby poté, co se s ní setkal, označil její prorockou řeč za 
směšnou a nedůležitou. 
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Heideggerova filozofická tragédie nezačíná v nacistickém Němec
ku, jak se domnívají mnozí jeho kritici, ale začíná ve starém Řecku. 
Neodehrává se však v jeho kulturním centru, tedy v setkání a filozo
fické rozpravě s Thaletem, Anaximandrem nebo Aristotelem, ale na 
periferii — v setkání s obyčejnou thráckou služkou, které bylo urče
no jeho neschopnosti vést s jejím smíchem filozofický dialog. Přes
tože tato předchůdkyně Solena i Sokrata právě svým smíchem chtěla 
„filozofii přivést z nebes na zemi". 

Nikdo ale této první kritičce filozofie neporozuměl, stejně jako 
nikdo neporozuměl geniální Shakespearově literární sestře. A i když 
toto genderové filozofické setkání nezpochybňuje Lacanovu tezi, že 
ženu nelze definovat, protože celá budova mužské diskurzivity spo
čívá na jejím mlčení a na její absenci v symbolické sféře, tuto tezi 
oslabuje již přes dva tisíce let subverzivní smích thrácké služky. 

Pavel Barša hledající alternativní možnosti k patriarchální civiliza
ci, založené na falické touze, v níž subjekt svou vůlí po moci usiluje 
o získání něčeho, co nemá (získání statku, slávy či jiné hodnoty), uka
zuje, že je to právě bezstarostný „ženský" smích (na rozdíl od „muž
ské" ironie potvrzující rozpor a zklamání mezi ideálem a realitou), 
který svou bezprostřední radostí ze hry relativity překonává rozpor. 
Smích říká „ano", aniž by musel říkat „ne". Je výrazem nikoliv muž
ského závistného metafyzického nedostatku, který rozehrává smrtící 
boj proti všem, je naopak výrazem nadbytku života „zde a nyní". 

Bylo by ošidné si myslet, že filozofie zná jen typ studniční ženy, 
jako byla thrácká služka. 

V době, kdy Martin Heidegger začal veřejně sdílet nacistické oba
vy o německý duchovní život před „narůstající judaizací", seděla u ji
né studny, Medicejské, která se rozprostírá uprostřed Paříže v Lu
cemburské zahradě, jednadvacetiletá nadaná studentka filozofie, která 
právě složila písemnou zkoušku na Sorbonně a tři hodiny vášnivě dis
kutovala o pluralistické morálce s o tři roky starším kolegou, který byl 
už tehdy mistr svádivé mnohomluvnosti. Po třech hodinách, kdy ona 
trvala na svém systému a odolávala nekonečně se valícímu proslovu 
řečníka, však kapitulovala a, jak uvedla později ve svých Pamětech spořá
dané dívky, byl to on, který její systém celý „rozcupoval". Do svého 
deníku si zároveň poznamenala, že ačkoliv byla poražena, a to dokon
ce tak, že si potom nebyla vůbec jista, zda myslí, byla tím víc zvědavá 
a plná touhy se učit a poznávat, neboť nebyla ješitně uražená. Prostě 
nechtěla mít za každou cenu pravdu. 
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Zdálo by se, že tato mladá žena byla na základě předem intelek
tuálně nerovného filozofického „boje" poražena a vítězem se stal ve 
filozofickém klání její zdatnější diskutér. Jenže právě její odhodlání 
rozejít se se svou minulostí, nahlédnout do světa svého nemyslení, 
vzdát se mužsky destruktivní snahy mít za každou cenu pravdu a ab
dikovat na filozofický styl bojovné polemické nablýskanosti ji při
vedlo na cestu, na níž se později stala jednou z nejvlivnějších intelek-
tuálek 20. století. 

Nestalo se tak ale dílem nějakého „sváru" a „boje" či dokon
ce prvopočáteční „deflorací jejího myšlení" filozofickým svůdcem, 
ale především proto, že dokázala sama objevit svět besjistoty, v němž 
mohla překročit všechny jí známé hranice. V té době si do svého 
deníku poznamenala klíčový studniční poznatek: „Ve mně existuje 
cosi monstrózního, vždy přítomná touha po hluku, boji, divokosti 
a především ponoření." Právě jí samotnou akcentované „především 
ponoření" je klíčem k její intelektuální i osobní atraktivitě. A není 
náhoda, že jeden z nejintimnějších milenců jí dá příznačně jméno 
„Žabí žena". 

Není to tedy „polemos", ale především touha po „ponoření", 
která stojí u zrodu poznání nových věcí. O devatenáct let později 
bude výsledkem této touhy kniha Druhé pohlaví, která vyvolá intelek
tuální bouři. Albert Camus autorku obviní, že „zesměšnila fran
couzské muže", a francouzský nositel Nobelovy ceny za literaturu 
Francois Mauriac po přečtení knihy prohlásí, že se nyní velmi dobře 
vy^zná v její vagíně. 

Simoně de Beauvoir je studniční žena, protože se dokázala ve fi
lozofii ponořit do chaotických vod poznání s otázkou, kterou nikdo 
před ní „nepoložil a nepokusil se ji vyřešit tak filozoficky". 

V německo-českém prostředí 19. století byla obdobným typem 
Božena Němcová a byla to právě ona, která napsala: „Zena musí li
dem vrátit ztracený ráj, onu drahocennou perlu; dříve však musí vě
dět, že spočívá na dně jejího srdce, tam se musí ponořit." 

Na rozdíl od thrácké služky moderní studniční ženy filozofické 
pády myslitelů komentují i kritickými slovy. 

Hannah Arendtová napsala po válce v jednom dopise Jaspersovi 
o Heideggerovi: „To, co Vy nazýváte špinavostí, bych já nazvala bez
charakterností, ale v tom smyslu, že doslova nemá žádný charakter, 
rozhodně ne osobitě zlý." Causa Heidegger je pro ni spíše dalším pří
padem „banálního", tentokráte ale filozofického zla, a byť nedosáhlo 
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monstrozity jako u nacistických vysokých funkcionářů, společný je 
všem dobový způsob „nemyslení", který ani filozofovi nedovolil mys
let a jednat jako člověku, a proto jednal a myslel jako funkcionář Bytí. 

Arendtová se dívá kriticky i na samotné filozofické nebe. „Ten ži
vot v Todtnaubergu, nadávání na kulturu a psaní Sein s ypsilonem, to 
je ve skutečnosti jen myší díra, do které unikl, protože se nějakým 
právem domnívá, že potřebuje vidět jen ty' lidi, kteří za ním nadšeně 
putují. Nikdo ale přece nevystoupí do výše 1200 metrů jen kvůli vy
hlídce. A i kdyby to někdo udělal, Heidegger by klamal sám sebe, až 
by se hory zelenaly, kdyby se spoléhal na to, že mu nikdo do tváře 
neřekne, že je lhář. Jistojistě věřil, že se tímto způsobem může co 
nejlevněji vykoupit ze světa, podvodně utéct nepříjemnostem a vě
novat se jen filozofii." V souvislosti s Husserlovou smrtí v roce 1938 
dokonce obviní Heideggera, že urychlil smrt svého učitele, a nazve 
ho „potencionálním vrahem". 

Nenastavila svou kritikou tomuto mysliteli poněkud temné, ale 
zároveň hluboké studniční zrcadlo? 

A je náhodné, že kritizuje i Heideggerovo tautologické Jedno 
a Totéž, právě pojetím jinakosti (alterity), která předpokládá „ztrátu 
své reality"? I Emmanuel Lévinas, který byl silně ovlivněn knihou Bytí 
a čas obdobně upřednostňuje před člověkem a subjektivitou právě 
etický vztah jedné lidské bytosti k druhé. Pro něho být sebou znamená 
být pro druhého, na rozdíl od Heideggerova Dasein, které má své 
bytí v jedinečném, úzkostném „jenom mém". 

Právě radikalita, s jakou Lévinas obhajuje „zvláštnost vztahu k žen
skému", je motivována odmítnutím filozofie Ideje, která od Platóna 
myslí „ženství" v kategoriích aktivity nebo pasivity a materie. Jeho 
odmítnutí je přímo i nepřímo odmítnutím Husserla, pro něhož je 
cizí jen „jiné já", a je odmítnutím Heideggera, pro něhož je „druhý 
jakási dubleta mne samého". 

Setkání s druhým obdobně jako s ženstvím, které je „atributem 
jinakosti" či „kořenem jinakosti" je podle Lévinase záležitost veskrze 
etická, protože tvář druhého není vlastně viděna, nemůže se stát ně
jakým myšlenkově pojatým obsahem, byť se zdá nejvíce nahá a ob
nažená. (Mimochodem v tom je základní problém kultu fetišistického 
zobrazování ženského těla například v reklamním průmyslu, neboť 
právě tato kultura ženství jako simulakrum je založena na nevlastním 
modu bytí, a je proto výrazem zcizeného ženství.) Skutečné ženství 
je ale naopak „samo od sebe jiné", je neredukovatelné a pro svůj 
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jedinečný způsob bytí „uniká osvětlení". Proto ani eros nemůže být 
vysvětlován v kontextu filozofického „boje". Proto je i „otcovství" 
vztahem k cizinci, který zůstává neustále tím druhým. 

Jak je zřejmé, Heideggerův pohlavní filozofický omyl spočíval 
i v tom, že se na ženství díval jako na nějakou „ontologickou duble
tu". Proto si při setkání s thráckou služkou nemusel klást otázku, kdo 
je tato jiná, druhá a kulturně cizí bytost. Proto neměl potřebu zkou
mat smysl filozofického ženského studničního smíchu a spokojil se 
s ontologický jednopohlavní otázkou po smyslu bytí. 

Úkolem studniční filozofie však není naslouchat sobě či vést fi
lozoficky kruhovou rozpravu o Jednom a Temže, ale především 
naslouchat Jinému — tedv i ženským slzám a smíchu. 

Právě proto případ Heidegger nemůže nikdy patřit minulosti, jak 
si to po válce představoval dokonce Heidegger sám a jak si dnes my
slí převážná část intelektuální obce. Protože on selhal nikoliv v dějin
ném lineárním čase, který je fvzikálnč měřitelný, ale v čase kulturním. 
Jeho případ patří do budoucnosti, protože se z důvodů stále znějící
ho smíchu a neoschlých slz skutečně ještě cele neodehrál. Svět nemá 
strukturu počátku jako nějakého filozofického původu a konce, ale 
je složen spíše z chaotických uzlů věcí, popletených a zašmodrcha-
ných zámotků nejrůznějších příčin a událostí, které se nekonečně roz-
ptvlují, někdy ale i vracejí převráceny jako na Móbiově pásce. 

Případ Heidegger teprve musí přijít, abychom mohli konečně 
dobře slyšet a porozumět dosud vzdálenému smyslu smíchu, ale 
i pláči nad filozofickým pokusem nastolit Ideu Bytí nad plodným 
a tvořivým chaosem. 

Jestliže někteří postmoderní filozofové nahlížejí na dějiny Zápa
du jako na rozklad velké filozofie dějin a tvrdí, že jsme součástí pro
cesu „rozkladu reality" a „svědky tendence odlehčování bytí", pak 
by součástí tohoto ontologického „slabismu" mela být i relativistická 
studniční filozofie jako alternativa vůči filozofii a politice, která ob
novuje své počátky v konstrukci známé jako „polemos". 

Derrida se proto mýlí, když se odvolává na Nietzscheho a tvrdí, 
že feminismus je kastrační prostředek, který má pomoci ženě, aby se 
podobala muži či dogmatickému filozofovi, který' se dožaduje prav
dy, vědy nebo objektivity. Teze, že žena se tak málo zajímá o pravdu, 
tak málo v ni věří a že pravda o ní samotné se jí už ani netyká, že je 
to tudíž jen muž, který věří, že jeho diskurz o ženě nebo o pravdě 
se týká ženy, je mylná a zavádějící. Protože již přes dvě tisíciletí se 
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vznáší nad „otcem filozofie" jeho syny a intelektuálními dědici prav
divý smích obyčejné thrácké služky. Smích, který byl zplozen prá
vě z jejího vlastního vášnivého porozumění pravdě a který by pravdě
podobně, kdyby Thálet do studny skutečně spadl, naopak nahradily 
její slzy. 

Chůze a klopýtnutí, duchovní nebe a studna nepoznaného, inte
lektuální mužská suchopárnost a ženská povrchnost z hloubky, to vše 
se prolíná ve smíchu, ale i v pláči. Toto je cesta studničního „ponor
ného" poznání. V ní lze spatřit hluboký smysl a úkol pro feministic
kou filozofii — je třeba jít v bezstarostných stopách thrácké služky, 
která říká pravdě své „ano", aniž by musela říci „ne". 

(2003) 
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Ženské uměni 
ve výtvarné řeči nových médií 

V západním výtvarném diskurzu je v současné době reflekto
vána skutečnost, že prese všechno, co feministické umění 80. let 
přineslo, to byla teprve léta devadesátá, která objevila „ženské 
tělo". 

{Martha Schwendenef) 

V konfrontaci s těmito dekádami je situace v České republice zá
sadně odlišná. V roce 1994 charakterizovala naši výtvarnou scénu 
výtvarná kritička Lenka Lindaurová slovy: 

„O ženském či feministickém umění se zatím u nás žádné diskuse 
nerozvinuly. Kolem tohoto termínu se přešlapuje, protože je tu vní
mán jako kapitalistický přežitek. I když si teď některé přežitky s chu
tí dopřáváme, feminismus zkrátka k dobrým mravům inteligentní 
Středoevropanky nepatří." 

Radikálně odlišné jsou i důvody, proč netematizovat „ženské tělo". 
Zatímco ve feministickém výtvarném světě v minulosti převažoval 
názor, že výtvarnice se výslovně odmítly ženským tělem zabývat, 
protože „žádný způsob prezentace ženského těla nemůže být v naší 
kultuře oproštěn od falického předsudku", u nás se obecně dodnes 
vychází z představ falešného uměleckého univerzalismu, který uzná
vá pouze lidskou bytost jako takovou, neboť tělesná konkrétnost je 
vnímána jako esteticky rušivý moment. 

Nebylo tudíž nijak překvapující, že když v první polovině 90. let 
jeden z mála odborných českých časopisů Výtvarné umění jedno 
celé číslo věnoval výtvarné tvorbě žen, vyplynulo z následné ankety 
mezi významnými výtvarnicemi signifikantní sdělení: „Žádné ženské 
umění neexistuje." 

V této anketě si pod pojmem ženské umění například česká vý
tvarnice Milena Dopitová kromě tušených lesbických vztahů před
stavila jakési „sanatorium pro léčení nedefinovatelné choroby". 
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Výtvarnice Irena Jůzová prohlásila, že nemá k pojmu ženské umě
ní žádný vztah a podle ní je to „chybné označení, vlastně konvence, 
která zneužívá biologickou danost a orientaci a také vžitou sociální 
roli ženy". Skutečnost být ženou je podle ní fyzická determinace či 
lépe rovnou handicap, který je pak nepřímo úměrný organizačním 
schopnostem ženy. 

Pro jinou umělkyni, Martinu Riedelbauchovou, je to „něco hod
ně odpudivého, taková levandulová zatuchlost háčkovaných deček". 

Výtvarnice starší generace Věra Janoušková byla ještě otevřenější: 
„Přiznávám, že termín ženské umění nemá ráda. Nefandím ani 
feminismu a celá ta emancipace žen vedla jen k jejich zotročení." 

Signifikatní jsou i výpovědi vztahující se k otázce tělesnosti. „Nikdy 
mě nenapadlo moje akce vztahovat ke své tělesnosti, ale naopak vždy 
k materiálu," říká další výtvarnice Zorka Ságlová. „Do své tvorby ni
kdy nevpustím přímé otisky tělesnosti, stopy těla, šatstva atd., protože 
je v tom obsažen zmar nad vlastními půvaby," tvrdí Alena Kučerová. 

I poměrně ojedinělá výpověď Adrieny Simotové je zaklíněna do 
spletitosti ženské historie, neboť i když je na jedné straně uchvácena 
skutečností, že se sama poznává skrze tělo a tělesná zkušenost je pro ni 
výchozím bodem, na druhé straně tvrdí, že ženský problém jako sku
tečný problém necítí nebo že neví, co je to ženské umění. 

Podobně protichůdná je i výpověď Jany Žáčkové, která je na jed
né straně více otevřena fenomenologické řeči ženského umění, na 
druhé straně stojí na modernistickém předsudku, že „umělec má být 
svobodný a žena nebo muž — to nehraje roli". Nebo jak říká v jiné 
anketě: „Rozdíl mezi tvorbou mužů a žen více či méně neexistuje a ani 
neexistoval." Tato protichůdnost spočívá v tom, že se deontologie 
ztotožňuje s ontológií: co má být, se zaměňuje s tím, co je. 

Jak rozumět výroku či spíše postoji, že „žádné ženské umění ne
existuje"? I když tento postoj zahrnuje velice stratifíkovanou šká
lu problémů, přesto je v prvním plánu zřejmá tradiční povýšenost 
nad nahodilostí situačního těla, které se stává pouhým předmětem. 
Řečeno slovy Jana Patočky, tělo je „produktem zkušenosti, která 
probíhá v podstatě v netělesném subjektu". 

Přeneseno do světa výtvarného myšlení to znamená, že tělo je po
jímáno pouze ve třetí osobě jako objekt zkušenosti neosobního jsouc
na: „Je to ono." Toto myšlení ještě nezná sebereflexi tělesného já. Ve 
výtvarném myšlení tak převažuje předsudek nezaujaté netelesné sub
jektivity a já je myšleno jako netelesné já. 
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Je-li však tělo pro duši jejím rodným prostorem a matricí pro jaký
koliv jiný existující prostor, jak kriticky tvrdí francouzský fenomeno-
log Maurice Merleau-Ponty, pak se žádný — ani sebeabstraktnější — 
obraz nemůže vyhnout Bytí v jeho fundamentální tělesnosti. 

Bohužel české intelektuální klima, jak politické, tak umělecké, je 
stále formováno kulturními a filozofickými předsudky univerzalismu, 
a proto je pochopitelné, proč je většina žen včetně výtvarnic povzne
sena nad bytí ženy: uznávají pouze Člověka a vyznávají asomatické 
Umění s jeho objektivizujícím ideálem tělesné nezaujatosti. Filozof 
Miroslav Petříček říká, že v tomto tradičním pojetí je tělo depersona-
lizované, neboť je převedeno na „věc mezi věcmi". 

Česká výtvarná scéna stále podléhá humanistickému mýtu o uni
verzální bytosti a celistvému subjektu. Zatímco západní kunsthistorie 
se inspirovala například poststrukturalistickou kritikou, která vyrost
la z nespokojenosti s termíny a podmínkami humanistického diskur-
zu, „neboť humanistický pojem univerzální člověk byl šit na míru 
podle západoevropského člověka a jeho civilizace" (Craig Owens), 
a kdy je pro poststrukturalistickou kritiku i „znázorňování neodděli
telnou součástí sociálních procesů navlády a kontroly", pro české 
intelektuální i umělecké prostředí osmdesátých a počátku devadesá
tých let byly teorie zkoumající otázky pohlaví označovány nálepkou 
„dada" (V. Havel) nebo „nemocná ideologie" (L. Hejdánek). 

Profesor dějin umění Keith Moxey na adresu takového nálep-
kování napsal: „Na rozdíl od umeleckohistorických poznatků minu
losti, nesených v pozitivistickém duchu prostřednictvím empirické
ho výzkumu, mají „-ismy" příznačné pro současnou praxi — obvykle 
marxismus a feminismus, ale i další formy tzv. gender studies, napří
klad homosexuálních a lesbických —, do historie údajně zavádět pře
dem stanovená řešení tak, aby ve vlastním zájmu infiltrovaly, a tím 
pokřivily naše myšlení. Znepokojující je, že takové formy interpreta
ce jasně vyhlašují politické postoje, na jejichž základě byly napsány, 
místo aby si je jejich autoři raději nechali pro sebe. A protože je for
mulují jednoduše a srozumitelně, jejich názory jsou viditelnější než 
názory těch, kdo vlastní stanoviska skrývají za masou empirických 
informací." 

To, že si některé výtvarnice pod pojmem ženské umění před
stavují „něco hodně odpudivého, takovou levandulovou zatuchlost 
háčkovaných deček", zvláštním způsobem kontrastuje například 
s tím, že jednou z nejzajímavějších německých umělkyň 90. let je 
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kritikou uznávaná Rosemarie Trockel, která se proslavila svými ple
tenými artefakty, jež byly údajně reakcí na stejně opovržlivý výrok 
žurnalist)? W. M. Fausta, který na adresu ženského umění pronesl, že 
je o „této oblasti schopen uvažovat pouze v souvislosti s pletením". 
(M. Vojtěchovský) 

Ona úporná snaha mnohých českých výtvarnic „nevpustit přímé 
otisky tělesnosti, stopy těla" do svého díla však spíše připomíná jed
nu Freudovu poznámku o psychologických kořenech intelektuálního 
odsudku, kterou cituje Craig Owens právě v souvislosti s ultimatívne 
vyhlašovanými umeleckohistorickými pravdami: odmítnout něco svým 
úsudkem je totéž jako říci: „To je něco, co bych raději potlačil." 

Tímto „potlačujícím rysem" se vyznačuje i anketa na téma ženské 
umění publikovaná v revue labyrint v roce 1997, které se zúčastnila 
z českých výtvarnic například Margita Titlová, Jana Žáčkova, Vero
nika Bromová a Markéta Othová a jejíž celkové vyznění už necha-
rakterizuje výrok „žádné ženské umění neexistuje", ale spíše výrok 
poslední jmenované: „Ženské umění mě vlastně obtěžuje." 

Ve své postfeministické knize Chaokraáe jsem tento „obtěžující 
rys" českého antifeminismu charakterizoval jako gender harassment, 
který spočívá v tom, že česká žena s jistým sebezapřením spíš snese, 
když ji v zaměstnání „obtěžuje" muž, zato se stává téměř nepříčet
nou, když ji „obtěžuje" západní feministka dotěrnými otázkami „na 
tělo", byť se jí dotýkají pouze symbolicky. O to více je podrážděná, 
že tyto otázky se vztahují k její identitě a její hluboké znejistění je 
svědectvím, že „žena" je bytost více symbolická než biologická, 
neboť tyto otázky otřásají především neproblematickým smyslem 
genderového bytí. 

Česká žena totiž zatím povýtce rozumí „jeho" „oslňujícím" slo
vům „buď jen má", ale začne být okamžitě nesvá a podrážděná, když 
slyší „lunární" slova „jejího" jiného hlasu: „buď taky svá". Generálně 
bude odsuzovat feminismus jako militantní hnutí, ale sama bude mlčet 
k tomu, že je obětí a produktem určité politické technologie moci 
symbolických diskurzů. 

Podobně jako občany za komunismu „obtěžovala" političnost un-
degroundového umění, postkomunistické občany a občanky „obtě
žuje" političnost otázky ženského umění. Jestliže však za komunismu 
měla politika totalitní charakter, po listopadu 1989 došlo k restauraci 
její virility, která poznamenala umělecký diskurz 90. let, neboť je sil
ně ovlivněn politickým klimatem gendrové „normalizace". 
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I když jsou obavy a motivy strachu z feminismu genderově velice 
diferencované, existuje jeden vážný společný jmenovatel. Společnost 
se jako celek podvědomě obává, že prostřednictvím feministické re
flexe se na veřejnosti postupně odhalí jeden z největších skandálů 
v historii, totiž to, že onen dosud tak vychvalovaný společenský part-
neský vztah mezi mužem a ženou bude demaskován jako utajovaný 
jednostranně udržovaný kulturně-civilizační „poměr". 

Přestože má tento poměr stále křehčí kulturní, politickou a sociální 
legitimitu, tedy vnitřní oprávněnost, neboť se sám stává vnitřním zdro
jem chaosu, společnost se spíše obává partnerské genderové identity. 

Smutným dokladem tohoto poměru jsou projevy některých význam
ných českých mužů, kteří navíc požívají vysoké mediální autority. 
Například prezident Václav Havel si veřejně postěžoval, že „společ
nost nemá jasný názor na to, kdo to je manželka prezidenta, jakou má 
hrát roli, co od ní očekávat, zda se má spíš držet doma u škopku, či 
vyvíjet jakýsi typ veřejné aktivity". Myšleno samozřejmě charitativní. 

Tato otázka, a především patriarchální vazba „držet se doma 
u škopku" je nejen antifeministickým reliktem postpatriarchálního vě
domí, ale hlavně vulgárním politickým kýčem stále sugerujícím před
stavu ženy jako politického objektu, s kterým lze manipulovat jako 
s rodovým rukojmím, a to podle společenské objednávky veřejné
ho mínění a mocenské nerovnováhy, kterou určuje tradiční dominan
ce a podřízenost. Absurdnost této otázky vyniká především s mož
ností, že by prezidentem mohla být žena. Naprostá většina mužů má 
k ženě (a spíše k vlastní) pouze poměr, nikoliv partnerský vztah. K to
mu je třeba zároveň dodat, že s tímto tvrzením by nesouhlasily více 
ženy než muži. Jejich nesouhlas je ale stejně pochopitelný jako ne
souhlas pruských sedláků bouřících se proti zákonům, které rušily 
institut poddanství. 1 český antifeminismus má hlubší společenské, 
kulturní zázemí a filozofické předpoklady. 

Navíc polistopadová česká společnost prošla velice povrchní 
(povýtce politickou) krizí identity. I její intelektuálně umělecký pře
chod je veden jakýmsi „sametovým" viděním: tedy snahou vyhnout 
se vidění „jako setkání všech aspektů Bytí". (M. Merleau-Ponty) 

Vzhledem k tomu, že se o ženském umění hovoří značně proti
chůdně, pokusím se o jakési shrnutí různých pojetí či definic ženské
ho umění, a to bez ohledu na mnohé feministky, pro něž je termín 
ženské umění zavádějící a které upřednostňují termín feministická 
estetika. Inspirován filozofickým pojetím tělesnosti, jak ho ve svém 
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díle prezentoval Jan Patočka, pokusím se určit různá pojetí ženského 
umění, přičemž určujícím kritériem bude vztah k tělesnosti. 

Jeden z velice rozšířených způsobů, jak prezentovat ženské umě
ní, je definovat ho neosobně v objektivní distanci jako umění třetí 
osoby. V této konstrukci je žena-tvůrce pouze „ona" a její dílo je 
„ono". Umělecké dílo i umělkyně jsou zobjektivizované jako „věc 
mezi věcmi". V tomto pojetí je ženské umění výrazem historické ob-
jektivizace, v níž je vše determinované do podoby dekorativní či ře
meslné neosobní „výšivky". Povšimněme si jedné důležité věci: pojetí 
ženského umění jako „levandulové zatuchlé háčkové dečky" je na
váděno na určitou dráhu označování, v němž je jednak tím, co zakrý
vá jméno, dále tím, co nepředpokládá „já", a v poslední řadě i tím, co 
se vznáší mimo tělesnost. 

Toto je depersonalistická definice ženského umění, kterou uplat
ňuje u nás například výtvarnice Martina Riedelbauchová a v Německu 
žurnalista W. M. Faust. 

Jestliže vyjdeme z předpokladu, že za dílem nestojí mlčenlivé 
„ono", ale hovořící „já" jako subjekt, který je však pojímán jako sub
stance, tedy jako stálý nositel například uměleckých vlastností, dostane
me další, tentokrát substancionální pojem ženského umění. V tomto 
pojetí se sice tělesnost už nepopírá, ale živá tělesnost je ignorována. 
I skutečnost, že máme tělo, je cosi „nahodilého". 

Martina Pachmanová v článku Dějiny umění, feminismus a moderní 
historiografie připomíná například substancionální kunsthistorický po
hled, který při třídění umění na „vysoké" a „nízké" vedl v důsled
ku k nejrůznějším oficiální nařízením zakazujícím adeptkám umění 
studovat anatomii, a tím je předem odsoudil pracovat v kategorii 
„nízkých žánrů". 

V substancionalistickč definici je obsažen názor, že ženským umě
ním se myslí nejen umění, které dělají ženy, ale i předsudek, že exis
tuje například esenciální „ženská lyrika". Tato definice nám mimo 
jiné říká, že ženské umění je ženské nikoliv tělesností, ale svou spiri
tuální (tělesně nelokalizovanou) inkarnací objektivního ducha umě
ní, který může mít i výraz hyperrealistické ženské bohyně. 

Teprve v okamžiku, kdy se na scéně objevuje reflexe osobního 
těla, které není pouze „objektem pohledu", ale centrem zkušenosti 
a perspektiv, ohniskem subjektivního prožívání a východiskem světa, 
objevuje se pojetí ženského umění ve feministickém smyslu a s ním 
i feministická estetika. Tato situační tělesnost, která tkví ve sponta-
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neitě svobody a vůle, se pak stává základem pro ty umělkyně, které 
začaly využívat vlastní tělo jako médium. Tělo se už nenahlíží jen 
„koutkem oka", ale jako fenomén tělesnosti s celou škálou vědomé
ho prožívání, jako je cítění, chtění, vnímání, pochybování, tvrzení. 
Feminita je tematizována jako uzel umělecké orientace a východisko 
zkušenosti o světě. Slovy výtvarnice Jany Žáčkové: „Ženské umění je 
něco, co se vztahuje přímo k ní a říká: jsem tady, jsem žena, mám tělo 
a mám duši." 

Jan Patočka s odkazem na Heideggera říká, že ačkoliv je tělo před
mět absolutně nulový, tj. tak blízký, že není tematický, za určitých 
okolností se stane tematickým jako žádný jiný. 

Celá řada feministických umělkyň tematizovala jedinečné ženské 
zážitky a pocity do té doby zcela ignorované. Tato tematizace někdy 
až provokativním způsobem ozřejmila, že „tělo je vždy momentem 
interpersonální situace". 

John Pultz říká, že pod vlivem inovací svých ženských kolegyň za
čali dokonce i někteří umělci přemýšlet o tom, jakou roli hrají jejich 
vlastní, mužská těla při vytváření společenských hodnot. Ale nejen 
tradičně mužská. Například Anish Kapoor, Ind tvořící v Británii, 
„prolamuje" vlastní rodový nadřazený symbolický pořádek a otevřeně 
přiznává, že v jeho zobrazování je mnoho ženského. Tento umělec 
říká: „Jako umělec chápu, že tvůrčí část mé bytosti je ženská. Raná 
díla Bílý písek, Červený pískovec, Mnoho květin a Uvalovat o intimní části 
červené se zabývají původem ženského. Jako bych ženské objevoval 
v sobě. Přiznal jsem to jako skutečnost, a to mi dovoluje zacházet 
s jinými věcmi." 

S nástupem nových komunikačních technologií, biotechnologií, 
působením různých alternativních životních stylů a vlivem nejrůzněj
ších intelektuálních proudů, jako je poststrukturalismus, queer theo
ry, teorie chaosu, krystalizuje od osmdesátých let ještě jedno pojetí, 
které je v kunsthistorických publikacích označované jako postfe-
minismus. Tento proud vynáší na povrch zcela nové otázky: Existují 
pouze dvě pohlaví? Co je to pohlaví? Například podle známé ame
rické postfeministky Judith Butler „podstata těla není bytost, ale 
pohyblivá hranice". 

V tomto pojetí má tělesnost spíše nomádický a disperzní charak
ter, neboť se „rozptyluje a přechází z místa na místo" (G. Deleuze) 
a je formována nejen multikulturalismem diskurzů, konceptualizací 
sexuální nebo rasové orientace, ale i futurologickými trendy, které 
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vyjadřuje například Kyborg manifest od feministické historicky Donny 
J. Haraway, jenž je „hymnem na lidské možnosti kombinování pohlaví 
ve vysoce technologické a informační kultuře". (G. S. Freyermuth) 

V tomto pojetí se reflektuje epochální obrat ve vztahu člověka 
a jeho těla ke strojům, přičemž každý dotek může být například di
gitální. Postfeministické krédo vyjadřují slova jedné vyznavačky 
alternativního životního technostylu: „Potřebuji úplně nové, post-
humánní tělo." 

Toto pojetí nového genderového umění odrážejí i koncepce něk
terých významných evropských výstav. Například z kritického tázání 
po nové tělesnosti, ale i z obav po vlivu nových médií, která stále ví
ce ovlivňují naši psychiku, i z obav, že naše tělo dokáže ve stále větší 
míře proměňovat plastická chirurgie a možná v brzké době i genetic
ké inženýrství, se zrodila koncepce výstavy příznačně nazvané Post 
Humen, která byla v 1993 prezentována ve čtyřech evropských měs
tech, i výstava v pařížském Centre Pompidou v roce 1996 nazvaná 
Zensko-mu^ské pohlaví umění, která nabídla pohled na umění nikoliv 
prizmatem anatomického osudu pohlavní polarity, ale prostřednic
tvím širokého spektra sexuální diferencovanosti vedoucí až na hranici 
genderového chaosu. 

Řečeno velice volně s básnířkou Věrou Linhartovou, postfeminis-
mus v ženském uméní vede k jistému „bezmístí", k určitému výcho
zímu bodu vedoucímu jinam, k místu v samé podstatě neznámému 
a otevřenému veškerým možnostem. Postfeminismus je ontológií 
exilu. 

Vraťme se však zpět k české výtvarné scéně 90. let. Navzdory 
tomu, že většina českých výtvarnic vnímala ženské umění spíše de-
personalisticky, naštěstí vstoupila do hry diskontinuita, která se do
stavuje pokaždé s nástupem mladé generace, přinášející s sebou zdra
vé kulturní manko, díky němuž se i na české výtvarné scéně začalo 
ojediněle objevovat téma ženského těla, a to bez přímé souvislosti se 
západním feminismem nebo dokonce postfeminismem. 

Při prvních výtvarných pokusech formulovat ženskou problema
tiku na výstavách v Praze, jako například Kolumbovo vejce (1992). Ženské 
domovy (1994) nebo Náhubek (1994), se výrazným způsobem zapsala 
díla již zmíněné mladé výtvarnice Veroniky Bromové. Její práce s no
vými médii (xeroxování, digitální fototechnologie), ale i kinetickými 
objekty a prostorovými instalacemi tematizovaly ženské tělo, nikoliv 
jako „kdyby vypadlo z anatomických atlasů budoucnosti" (K. Srp), 
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ale spíše v diskurzu postmoderní multiplicitnosti, gendrové transse-
xuality a androgynnosti. Tak například multiplikovaná postava počí
tačové fotografie s názvem Taky holky ukazuje zezadu stojící postavu 
v černých dámských botách na vysokých podpatcích, v žlutých pod-
kolenkách a v červené sukni, zpod níž kouká část mužského přirození. 
Tato výtvarnice sama ke svému téměř obsesivnímu zájmu o lidské 
tělo říká: „Tělo mi je nejbližší. Skýtá spoustu věcí přirozených a zá
roveň mnoho těch, o kterých nic nevíme, jsou nám záhadou." 

„Objevila jsem staré litografie a koupila jsem si knížku anatomie. 
Začala jsem se tím inspirovat a propojovat tyto ,vniťmf obrázky 
s tělem. Silně na mě zapůsobil zážitek v jedné německé lékárně, kde 
měli vystavenou nemocnou nohu, v níž špatně protékala krev. No 
a taky začínám stárnout a pomalu si uvědomovat, že tělo je nějakým 
způsobem konečné. Žije nezávisle na naší schránce, kterou vlast
ně všeobecně nejvíc vnímáme. Ta představuje to, co je nám vizuálně 
dostupné: vidíme si na ruce, nohy, a v zrcadle na hlavu, už míň si 
vidíme na záda a vůbec nevidíme, co je uvnitř. A přitom právě ten 
vnitřek může úplně změnit to, o co usilujeme, jak chceme žít. 
Nezávisle na nás tu existuje neuvěřitelný mikrosvet... Jiným pohle
dem na nás, na naše tělo, můžeme obohatit a dokonce pozměnit náš 
přístup k životu." 

„Taky mě zajímá pornografie. Například u obrazu s roztažený
ma nohama, u nichž je rozkrok odhalen tak, že jsou vidět svaly a šla
chy. V pornografických časopisech je ten námět nejčastější, a přitom 
se nad ním nikdo nijak zvlášť nepohoršuje; doma si takové obrázky 
schovává spousta lidí, kteří nemusí být zrovna ouchyláci. Ale tak, jak 
jsem tento motiv uchopila já a navíc ho vystavila v galerii, to může 
dost lidí šokovat, pohoršit. Jsem si toho vědoma, ale přitom nejde 
o nic jiného než o nějaký organismus, orgán, který mají všichni. 
Já jsem si jen dovolila odkrýt jeho fyzickou skutečnost, kterou 
si neuvědomujeme. Vlastně jsem docílila, myslím, jeho značného 
oderotizování." 

Jesdiže tato výtvarnice například na svých digitálně zpracova
ných fotografiích odkrývá vrchní vrstvy kůže a obnažuje šlachy, žíly 
a svaly, provádí tak jakousi výtvarnou obdobu „milostného" spole
čenského aktu, který je formou odstraňování společenských rolí 
a sociálního těla. 

Svými fotoamputacemi/fotoimplantacemi tak představuje tělo 
jako psychoanalytičky „ztracený objekt", kdy navíc konstruovanou 
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obnažeností vnitřku a vnějšku potvrzuje, že podstata těla není bytost, 
ale pohyblivá hranice. Toto tělo neoslovuje nějakým svůdným vnějš
kem, ale svou obnažeností vnějšku, který je otevřený, bez jakékoliv 
ochrany a opory (M. Foucault). Tím, že nám neukazuje ženské tělo 
v jeho tradiční tělesnosti, ale jako „pohyblivou hranici", ho zbavuje 
symbolické ochrany a identity a vystavuje ho nahotě nejnahotnější. 
Tak například v reakci na pornografii vytváří tato mladá výtvarnice 
antipornografické, silně oderotizované autoakty. 

Přejinačováním reklamního sdělení za pomoci „fotografické chi
rurgie" či počítačové koláže, kdy tvář černého chlapečka implantuje 
do tváře bílé holčičky, radikalizuje reklamní sdělení United Colors of 
Benetton „Be what you want, but always be you" do postmoderni 
verze fluktuující identity „Anything goes". Z věty „Buď tím, čím 
chceš, ale zůstaň sám sebou" zbývá už jen posthumánní první část. 

Jestliže svět reklamy pouze aproximuje nejrůznější kulturní znaky 
a kontexty, pak umění v řeči nových médií je otevřeně subverzivní: 
„Promíchává tak nejen rody, věky, ale i rasy." (Tereza Bruthansová). 
Umění Veroniky Bromové plní postmoderni funkci umění, neboť 
„napadá skrytou moc systému". 

Tak se ukazuje, že ve výtvarné řeči nových médií se určité „žen
ské umění" jeví jako subverzivní odstraňování konvenčního těla. 

(1998) 
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Historik umění Ernst Gombrich v jedné ze svých studií o psycho
logii obrazového znázorňování připomíná, že představa, že nejlépe 
a nezaujatě může vidět věci pouze slepec, který7 v jeden okamžik 
nabude zraku, je velmi rozšířeným mýtem „nevinného oka", protože 
ve skutečností by tento slepec uviděl, či přesněji jen pocítil „palčivý 
chaos". Zorné pole je totiž „produktem chronického návyku civili
zovaných lidí vidět svět jako obraz". 

Tento stav věcí dává tušit, že vidění nás de facto spíše chrání před 
absolutně neznámým světem, a hlavně před bolestivě palčivým po
znáním světa, jenž je jako „chaos", který se neustále vlamuje do na
šeho vědomí a jeho uspořádaného pořádku. Je tudíž celkem pochopi
telné, jak vysvětluje Vilém Flusser, proč potřebujeme obrazy: protože 
nemůžeme žít ve světě, jenž je pro nás nepředstavitelný, neboť svět, 
který je postaven na vědění a rozumění, je nesmírně komplikovaný 
a unavuje — vždy totiž musíme sledovat například nějaké příčiny a ná
sledky, které někam směřují. Naopak když vidíme obraz, jsme vždy 
ve velkém pokušení podlehnout iluzi, že se jedná o něco tak bezpro
středního, jako když spatříme sami sebe v zrcadle. 

„Jenže i zrcadlo je spíše nástrojem univerzální magie," říká Mau
rice Merleau-Ponty. Už podle starých lidových tradic se při smrti člo
věka muselo zrcadlo zakrýt, aby jeho duše neuvízla v pokoji a mohla 
odejít do neviditelného zásvětí. Přelud zrcadla, který je stále v patách 
naší tělesnosti a obrazotvornosti, je přeludem „mechanického triku" 
smyslové reflexivity, kterou zrcadlo tlumočí a zdvojuje, neboť v něm 
jsme zároveň vidoucími i viděnými. Podle Merleau-Pontyho však sku
teční umělci a tvůrci bytí mají zásluhu právě na tom, že tuto formu 
vidění jako „podívanou" rozbili. Od jejich časů už nejde o reflexivi
tu vidoucího a sebeviděného a nějaké „recepty viditelná", ale o „zob
razení ničeho" a „roztrhání kůže věcí". 

Když v roce 1999 v Praze proběhla prezentace děl americké 
fotografky Nan Goldin, nazvaná podle jedné písně skupiny Velvet 
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Underground Budu tvým zrcadlem, byla nejen ředitelem Whitney 
Museum Davidem A. Rossem, ale i médii a veřejností vnímána 
jako umění, které „zrcadlí" její svět i náš svět rodivší se z kolektivní 
pamětí. 

Kdo však měl možnost tuto výstavu navštívit a vstoupil jen do 
prvního sálu, kde na zdi visely série fotografií zobrazující transvesti-
ty, fotografované nejen při soutěžích krásy, ale i v jejich běžném žen
ském oděvu doma nebo při večerním strojení, mohl celkem rychle 
rozpoznat, že její obrazy žádnou „podívanou" nezrcadlí, ale naopak 
ji rozbíjejí. 

Tato výstava nebyla ani tak prezentací „sociálních portrétů", které 
zachycují „vášnivou kroniku lásky v čase proměnlivé sexuality, gla-
mouru, krásy, násilí, smrti a drog", ale spíše jednou z nejaktuálněj
ších vizuálních gender porodnic, monitorujících komplikovaný porod 
„třetího pohlaví". Výstava dávala tušit cosi neviditelného a naznačo
vala přítomnost něčeho nepřítomného, neboť tím, že v popředí zájmu 
této fotografky byl zájem o „muže, kteří žijí jako ženy", poukazovala 
spíše na proces „stávání", na určitý typ dosud nedefinované změny 
než na nějaké bytí. Kdo hledal „podívanou" v jejím cyklu Balady 
o sexuální závislosti, musel být nutně zklamán navzdory její „dokumen
tární typologii touhy", ukazující muže a ženy při nejrůznějších pro
zaických činnostech — například zmlácené, spící, nahé v koupelně, 
po sexuálním aktu, umírající na AIDS —, protože spatřil především 
potrhanou pokožku sociálně a kulturně definovaného pohlaví. Nan 
Goldin, jako by si uvědomovala chronickou iluzi, nebezpečí a suges-
tivnost umění jako „podívané", se rozhodla ke svým fotografickým 
sekvencím přidat důležitý textový doprovod. Nikoliv však proto, aby 
nás usvědčila z naší každodenní slepoty, nebo jen proto, abychom 
aspoň na okamžik zakusili „bolest" prozřivších slepců, ale spíše z poli
tické nutnosti definovat nový stav věcí. Například k intimní sérii fo
tografií transvestitů Drag Queens, které vytvářela na začátku 70. let, 
tedy v intelektuálním kontextu nových teorií, jako například women 
studies, gender studies, masových médií, feminismu nebo politických 
aspektů obrazu, napsala: „Bydlela jsem s několika Drag Queens, kte
ré jsem denně fotografovala. Nikdy jsem na transvestity nepohlííela 
jako na muže, kteří se oblékají jako ženy. Představovali pro mne něco 
docela jiného - jakési třetí pohlaví, které dává samo o sobě větší 
smysl než jedno z těch dvou obvyklých. Chtěla jsem jim ukázat, jak 
jsou krásní." U jiné série, kterou nazvala Queens a na níž zachvcovala 
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neskrývané „potěšení ze senzačních těl", jejich stylové pózování 
v závojových bílých vlečkách, jejich soutěže krásy i jejich milenec
kou něžnou atmosféru, bylo uvedeno: „Tyto snímky nepředstavují 
mé přátele trpící pohlavní dysforií (tedy emocionálním nepříjem
ným laděním organismu), ale vyjadřují spíše pohlavní euforii. Lidé 
na těchto snímcích jsou skuteční revolucionáři; opravdoví vítězové 
bitvy pohlaví, protože vystoupili z ringu." 

Lze však skutečně hovořit o těchto „Královnách" jako o revo
lucionářích, kteří vítězí „v opravdové bitvě pohlaví", nebo jsou i oni 
bezvýznamným zlomkem pestrobarevné subkulturní a popkulturní 
scény jako jedné velké „podívané", pro niž společnost dosud naléza
la vždy jen nálepky: „narcismus", „rafinovaná dekadence", „podivín-
srví", „stylizovaná bisexualita", jako v případě rockového umělce 
Davida Bowieho, známého svými performancemi ze 70. let, nebo 
jeho současného „úspěšného klonu" Marilyn Mansona, který svou 
image postavil na „adrogynním typu"? A nepotvrzuje tuto bezvý-
znamnost jako „podívané" i výrok samotného Johna Lennona, který 
bisexuálni projevy v rockové hudbě jednoduše ohodnotil jako pouhý 
„rokenrol se rtěnkou"? 

Pozastavíme-li se na chvíli právě u tohoto výroku, nejvíce nás na 
něm zaráží především pochybnost jeho předpokladů, z kterých vy
plývá, že existuje jakási podstata nějaké umělecké formy, která je sa
mozřejmě univerzálně bezpohlavní, a všechny genderové aspekty jsou 
zcela nepodstatnými okrajovými přívlastky, lehce smazatelnými jako 
růž ze rtů. Je však rtěnka jen kosmetickým instrumentem a líčidlem 
upravujícím zevnějšek? Nebo je genderovým médiem, v němž je za
kódován jistý způsob myšlení, byť strukturovaný na nonverbální ro
vině „jazyka těla"? A proč muži většinou nepoužívají rtěnku? Není 
to i proto, že tak jako dopravní policie nedovoluje jezdit nebo chodit 
na červenou, pohlavní policie mužům nedovoluje, aby chodili s čer
venou růží na rtech? Vždyť každodenní líčení za pomocí rtěnky není 
v žádném případě součástí nějakých nevinných dekorativních prak
tik, ale je součásti hluboké genderové praxe, kdy i konturovací tužka 
neopravuje pouze tvar rtů, ale přímo se podílí na definování hranic 
a kontur mezi jednotlivými pohlavími a na vykreslování politického 
těla. Právě teoretici a výrobci kosmetiky jsou si dobře vědomi, jak vel
ký význam ve hře o získání a udržení společenského postavení mají 
i zdánlivě nepatrné a bezvýznamné rozdíly: „ve filmu naznačí odstín 
rtěnky, že žena je z jiné subkultury, než předstírá". 
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Legendární newyorská skupina New York Dolls, která bývá čas
to zařazována mezi předchůdce punku a která pracovala převážně se 
zábavným aspektem „transvestitského art-rocku", popisovala roz
dílnou reakci na svá vystoupení. Všichni se oblékJi do ženských šatů 
a udělali si make up: „Ženský okamžitě poznaly, že je nám jedno, co 
máme na sobě, ale fandily nám, že máme odvahu takhle vynadat... 
zato chlapi z toho byli zmatený." Rtěnka tudíž není nevinným in
strumentem estetizace těla, ale je pokušiteiským nástrojem, který 
svádí každé pohlaví k ochutnání pověstného jablka poznání v gen-
derovém ráji. Političnost fotografií Nan Goldin spočívá v umělecké 
svádivé výzvě, která promlouvá nikoliv k Evě, ale k postmodernímu 
Adamovi slovy: Neboj se pojíst z gcnderového stromu poznání, 
neboť se ti otevřou oči a budeš jako androgvnní bohové, věda, co je 
ženské i mužské. 

Revoluce, o níž píše Nan Goldin, je proto revolucí rajských ochut-
návačů. Tito revolucionáři se stali „třetím pohlavím", neboť poznali, 
že každý dotek ženské rtěnky na mužských rtech vpisuje do jejich těl 
nejen nové pocity a zkušenosti, ale vykresluje i jejich nová těla, na 
která společnost pohlíží s obavami a nejistotou a jejichž existenci 
raději odmítá vzít na vědomí, protože by mohla otřást jejím systé
mem hodnot, který' tají konstruovanou křehkost každého pohlaví, 
navzdory všem nejzažitějším stereotypům. 

Fotografické série Nan Goldin a její psané komentáře mluví 
již jinou politickou řečí, než hovořila rokenrolová generace Johna 
Lennona: rtěnka už není vedlejší proměnnou a podružným akci-
dentem vzhledem k metafyzické substanci života a umění, ale zna
mením proměnlivé změny a nestability obou pohlaví. Její fotografie 
k nám promlouvají ve formě zradikalizované existencialistické teze 
o existenci, která předchází podstatě, neboť člověk je tím, čím tepr
ve bude. To znamená, co ze sebe teprve udělá za pomoci rtěnky. 
A oko její fotografické čočky je velice jemný seismograf, zachycující 
zrod nového „třetího pohlaví". Pohlaví, které je nataženým prova
zem mezi přírodou a kulturou - je to však provaz nad propastí, 
abychom parafrázovali známou zarathustrovskou sentenci. Výstava 
americké fotografky samozřejmě nebyla první uměleckou tematizací 
„nového těla", neboť v průběhu 90. let se toto téma objevilo i na 
jiných významných výstavách, byť v jiných souvislostech. Přesto její 
fotografická reflexe „třetího pohlaví" byla výjimečná svou ostrostí 
vidění nového politického těla. 
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Například hermafroditní konglomerát „nového" těla Michaela 
Jacksona, vystavovaný na PostHuman v Hamburku v roce 1993, který 
odkazoval ke svému originálu v podobě pophvězdy, byl spíše pre
zentován v duchu Lennonova výroku jako artificiální bytost se rtěn
kou. Ale i v tomto případě je na místě se zeptat: Co když je i Michael 
Jackson součástí „třetího pohlaví", které k nám hovoří jazykem, je
muž nechceme, a možná dnes ani dost dobře nemůžeme porozumět? 
Co když jeho poselství spočívá právě v tom, že nám, zajatcům ve 
starých tělech a v neobnovené kůži, odhaluje prostřednictvím svého 
vlastního nového těla posthumánní budoucnost? Budoucnost, ve kte
ré budeme chaoticky lavírovat nejen mezi ženským a mužským po
hlavím, ale i mimo ně, i mezi různobarevnými pokožkami? 

Tvůrce výstavy PostHuman a její kurátor Jeffrey Deitch napsal: 
„Stává-li se radikální plastická chirurgie, computerové čipy implan
tované do mozku a propojování genů běžnou praxí, nemůže dřívěj
ší struktura já už dále odpovídat nové struktuře těla. Nutně vznikne 
nová posthumánní organizace osobnosti, která bude odrážet adap
taci lidstva na tuto novou technologii a její sociální a ekonomické 
důsledky." 

Nejsou Drag Queens a pophermafroditní konglomerát zname
ním příchodu posthumánní tělesnosti jako konečného vysvobození 
lidstva z jeho biologicky a kulturně determinovaného starého „politic
kého" těla? A kdo zůstává ještě nerozhodnut, či dokonce rozpolcen, 
může si pustit chytlavou planetární popnabídku v podobě jacksonov-
ského hitu: Beat It! Překonej se! Genderově, rasově a politicko-tělesně. 
Možná se jednotlivé příklady ze subkulturní menšiny a z populární 
hudby jeví jako příliš dílčí, dobové a málo reprezentativní, a je proto 
legitimní vznést námitku, že se jedná pouze o image a demystifikaci, 
ne o skutečnou identitu. Navíc jako by pro oprávněnost této výtky 
hovořila i skutečnost, že sami někteří dřívější reprezentanti virtuální 
posthumanity, jako David Bowie, kritizují současnou hudební scénu, 
která není postavena na „osobnostech, ale na žánru", a argumentují 
tím, že při vytváření svých simulovaných identit oni sami „nikdy 
nedali doopravdy všanc svou vlastní osobnost". 

Je však pro pochopení současného umění důležité poznání, jaký 
je vztah mezi identitou tzv. skutečnou a simulovanou, když nakonec 
je vždy ve hře jen ta druhá? A nejsou sami umělci často dobrým pří
kladem toho, jak tvůrce ani dost dobře nechápe nejen to, co svým 
dílem vytváří, ale ani to, čeho všeho je součástí? 
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Není například David Bowie navzdory své posedlosti po znovu-
objevování spíše tradičním typem osobnosti, která chápe umění a ži
vot v onom odděleném bipolárním vztahu, do něhož zapadá i pevné 
genderové dělení na ženy a muže? Tedy ty, kteří svou existenci chá
pou jako subjekt promlouvající jednou v první, podruhé ve třetí oso
bě? Subjekt, za nímž stojí stále identická osoba, a nikoliv procesy 
subjektivace, které konstituují život jako umělecké dílo, jako alterna
tivní projekt nebo životní performance? Deleuzeovsky řečeno, mož
ná, že „třetí pohlaví" je zvláštní právě tím, že není determinováno 
rozdíly žena—muž, homosexualita—heterosexualita, ale spíše specific
kým typem „individuace bez subjektu", která není postavena na oso
bách, ale intenzitách. Toto pohlaví je spíš určeno vášní, která osoby 
roztavuje a nahrazuje je „polem proměnlivých, plynulých intenzit" 
a „subpersonálních událostí". 

V kontextu radikálních generačních, genderových, společenských 
a technologických změn, které se odehrály v posledních desetile
tích a kterých jsme sami spoluaktéry, se nabízí otázka, zda jsme vůbec 
schopni si uvědomit všechny důležité, byť často velice jemné pohyby 
a intenzity, které vězí například za masovým hnutím mladých mužů, 
identifikujících se s tradičně ženským vlnivým pohybem dlouhých 
vlasů, pestrobarevným oblékáním, nesoucích se na vlnách psyche-
delické mysli, pro něž je charakteristická sexuální uvolněnost, maso
vé vyhýbání se vojenské občanské povinnosti a vymanení se z vlivu 
otcovské autority? 

A jak si vysvětlit, že tyto změny postihují i tak tradiční kultury, 
jako je například japonská, kde se v 90. letech vynořilo teenagerov-
ské hnutí feminokun, hnutí zženštilých chlapců, kteří se líčí, lakují si 
nehty, nosí prsteny, náušnice a sukně? Je to ojedinělý generačně do
časný výstřelek, nebo sociální atraktor, kolem něhož začíná kroužit 
stále více podobných jevů, které se rozšiřují a sílí a věští časy velkých 
genderových změn? 

Nebylo by proto podobně anachronické nahlížet například na jed
noho z nejvýznamnějších japonských představitelů avantgardní taneč
ní formy „butó", Kazua Ona, který od svého prvního představení 
vystupuje v ženských šatech, pouze jako na „tanečníka se rtěnkou"? 
V jednom interview vypráví, jak byl jako mladý student atletické ško
ly osudově elektrizován představením legendární španělské tanečni
ce La Argentiny (Antonia Mercé) v Imperial Theatre v Tokiu, a ještě 
o mnoho desítek let později o ní tento taneční feminokun prohlásil: 
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„Nikdy jsem na ni nepřestal myslet. Když mi bylo 72 let, cítil jsem, 
že jsem hoden jejího umění. Tančím pro ni už 13 let a jsem stejně 
šťastný. Často měním kostým. Šaty jsou někdy bílé, někdy černé, 
někdy zas fialové. Velmi staří diváci, kteří ji znali, tvrdí, že ji vidí tan
čit, když jsem na scéně." 

Není jeho následující umělecké vyznání založeno na umělecko-
-politické praxi „třetího pohlaví", v které androgynní existence před
chází pohlavní substanci? „Tančím jako žena, ale jsem muž. To je 
androgynní... Když tančím, soustředím se vždy na plod, na život 
v břiše matky. Je to prapůvodní, primitivní situace. V břiše matky 
dostáváme vše, co je potřebné k životu. Když matka živí plod, je 
v blízkosti smrti." 

Samozřejmě mnozí sociologové, a to nejenom japonští, tvrdí, 
že tento nový genderový fenomén je odrazem zásadního společen
ského problému, neboť dnes je mnohem těžší stát se mužem, když 
všude běsní nelítostná konkurence, která začíná už ve školních lavi
cích, a kdy dospívající děti téměř nevidí své otce, vytížené nekoneč
nými pracovními dny. Mladí lidé jsou tudíž vychováváni pod silným 
vlivem matky. Ztotožnit se s dívkami znamená zbavit se větší zodpo
vědnosti, kterou na muže klade společnost, ještě stále velmi mužská. 
„Tito chlapci žijí v zámotku, chráněni svými matkami. Výsledkem 
je znepokojující krize identity," prohlašuje například univerzitní pro
fesor Takaši Mijadžima. „Mnohé z nich nepřitahují tradiční hodnoty, 
které od muže žádají, aby měl největší zodpovědnost ve společnosti, 
dodává. „Kdysi to byly ženy, jež se snažily včlenit do mužské spo
lečnosti. Dnes je tomu naopak," říká jiný univerzitní profesor, 
Tojoko Jamada. 

Neuniká však těmto kritikům, že ve hře není útěk před zodpo
vědností, ale spíše reakce na instituci „pohlavní policie", která chrání 
dožívající režim Všudypřítomného Otce, jejž petrifikoval i Sigmund 
Freud svou hypotézou oidipovského komplexu? 

Možná tato reakce zároveň obsahuje i jiné vidění a řešení gen-
derových konfliktů a komplexů. A možná nám o něm vypráví nejen 
fotografie transvestitů, ale i ženský butó tanec a jeho aktéři, kteří 
svým „hrdinným" Životem jako uměním vystupují z ringu velké 
bitvy dvou pohlaví. 

Revolucionář „třetího pohlaví" už nevydobývá svou identitu 
z mužného vítězství nad Otcem, ale v travestii s červenou rtěnkou 
na rtech a v ženském tanci. Nečeká ho ani osud marnotratného syna, 
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ani Titána, který musí svého otce, aby ho zbavil moci, ocelovým 
srpem nejdřív zbavit jeho mužnosti. Nečeká ho ani osud boha Dia, 
který svrhává svého otce Kronose do podsvětních hlubin Tartaru, 
ani Oidipa, který se stal vzorem pro patriarchální příběhy freudov-
ského podvědomí, protože pokud se revolucionář nového politické
ho těla vůbec někdy navrací do domu Otce, pak jen proto, aby ho 
políbil jako Drag Queen — jako královna se svatební vlečkou na hla
vě a červenou pomádou na rtech. „Třetí pohlaví" neuznalo Otce 
ani hodna vraždy, a proto mohlo vystoupit z myticko-historického 
pohlavního ringu. 

Není umění Nan Goldin nebo Kazua Ona kulturním polibkem 
„třetího pohlaví", který' dostává na své čelo společnost jako post-
moderní stigma? 

Pro muže je nejradostnější forma intelektuální emancipace právě 
feminismus, protože jako feminista může dát klidně za pravdu i Sig-
mundu Freudovi v tom, že ženy jsou nepřátelé lidstva, neboť se stal 
jejich intelektuálním komplicem a jako takový může vesele narušovat 
všudypřítomnou a nemilosrdnou instituci zvanou „pohlavní policie", 
která například dohlíží, aby muži byli citově deformovaní, agresivní 
a posedlí dominantností. 

Feminismus tak může být pro muže nejradostnější formou inte
lektuální a tělesné emancipace, protože po několika tisíciletích se pa
triarchální kategorie „otce" stala nezvratně součástí dějin bytí jako 
„rozkladu a odlehčování", a je tedy nihilistickou hodnotou par excel
lence. Feminista je prvním intelektuálem v patriarchálních dějinách, 
který je osvobozen od daku svědomí zatíženého úmyslem politické 
a kulturní otcovraždy. Jeho vztah k otci, ke státní autoritě a k víře 
v Boha, tedy k „říši Otce", je nahrazen ženskou povrchností „z hloub
ky" a věčně usměvavými křiklavě namalovanými červenými rtv. 

V tomto smyslu může být feminismus i volnou kreací na Nie-
tzscheovu Radostnou vědu, neboť je plodem saturnálií ducha, který po
znal, že za největšími hodnotovými soudy, jimiž byla dosud vedena 
historie myšlenky, se skrývá „nepochopení těla" a „neporozumění 
tělesnosti". 

Odkud však přichází ona spontánní a stále zjevnější potřeba po
souvat nebo překračovat hranice pohlaví, které se ale neprezentuje 
jako „podívaná"? Nesouvisí s potřebou vnímat sebe sama jako na
příklad „vítr, atmosféru, hodinu dne" (G. Deleuze), tedy jako nestabil
ní stav, prodlužovaný nejasnými příčinami, ale hlavně ztrátou smyslu, 
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ve kterém už nemá cenu být sebou samým v onom moderním smys
lu jako osoba? 

Antropoložka Ester Newton tvrdí, že struktura mužského hraní 
ženských rolí odhaluje jeden z klíčových tvořivých mechanismů, kte
rými se realizuje sociální konstrukce rodu. Podle Judith Buder nošení 
ženských šatů muži zcela rozvrací rozdíl mezi vnitřním a vnějším psy
chickým prostorem a účinně zesměšňuje jak expresívni model rodu, 
tak i představu pravé rodové identity. „Nošení ženských šatů muži 
při imitování rodu implicitně odhaluje strukturu samotného rodu — 
stejně jako jeho kontingenci." Travestie je podle této postfeministky 
paradigmatickým fenoménem a vzhledem k imaginačnímu charakteru 
rodu (gender) už neexistuje důvod předpokládat, „že musíme zůstat... 
při dvou rodových identitách." (Herta Nagl-Dočekalová) 

Není však nezbytné vzhledem k tomu, co bylo dosud řečeno, vznést 
zásadní feministickou námitku, že nejen koncepce „třetího pohlaví", 
ale vůbec každé radikální zpochybnění rodové identity jsou forma
mi, které jsou s feminismem nejen neslučitelné, ale které podkopávají 
samotnou možnost feminismu jako teoretické artikulace ženských 
emancipačních snah, jak tvrdí například Seyla Benhabib? Myslím, že 
takové obavy nejsou cele opodstatněné; jednak vzhledem k tomu, 
jak říká Hélěne Cixous, že poldové Signifrantíka mají stále silnou vý
konnou moc, aby ty, kteří vybočují z řady, rychle někam začlenili: 
buď do řady stoupající ke Jménu Otce, nebo, aby to vypadalo aspoň 
nověji, do řady k falickč matičce (pojmy Hélěne Cixous), ale hlav
ně tyto obavy jako by vyrůstaly z nedůvěry k osobní revoluci, v níž 
každý může být svým vlastním vítězem bitvy pohlaví, pokud však 
dokáže vystoupit z jejího ringu. 

Když jsem v polovině 90. let navštívil v Izraeli kibuc Givat Cha-
jim, vyprávěly mi mnohé české emigrantky, které prošly hrůzami na
cistických koncentračních táborů, že dokud nepřišel Hitler, nejenže se 
nepovažovaly za Židovky, ale vůbec o tom nevěděly, tak byly asimi
lované a integrované v české společnosti. V jeden okamžik jim však 
kdosi na soukromé dveře natloukl nevlastní označení a s ním i iden
titu se žlutou hvězdou, která byla povinnou vstupenkou do brány 
hrůz a šílenství s nápisem Arbeit macht Frei. Existují sociální, kultur
ní, politické, ale i velice intimní kontexty, v nichž se označení „žena" 
stává podobnou povinnou vstupenkou do brány genderových hrůz. 

Emanuel Rádi v souvislosti s národnostní otázkou napsal, že jsou 
dvě pojetí národnosti: „Jednak rasově kulturní, dle něhož je národnost 
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analogií rasy, tj. přírodním zjevem, a politické pojetí, dle něhož je 
projevem svobodného ducha." Analogicky lze říct, že i „rodovost" 
lze pojímat dvojím způsobem, buď sexisticky kulturně, kdy jsou muž 
i žena determinováni biologickými znaky, a tak jako se v minulos
ti hovořilo o „germánské krvi", můžeme hovořit o ženském nebo 
mužském citu nebo instinktu, nebo politicky duchovně, kdy žena i muž 
„nekonstatují minulost, nýbrž chtějí určovat budoucnost", a Rád] prá
vě tuto volbu označoval jako „volit proti své genealogii". 

Avšak volit proti sociálně a kulturně konstruované pohlavnosti zna
mená vstupovat do prostoru sociálně-kulturního disidentství. Zde se 
otvírá prostor pro jistou historickou paralelu, neboť tak jako se před
listopadový establishment a společnost obávaly politického disentu, 
podobně se polistopadový establishment a společnost obává femi
nismu jako diskurzivního disentu. 

Jestliže má však existovat nějaké náboženství, občanstva, ale i po
hlaví, pak by mělo vzejít z osobní svobodné volby jedinců a ne 
z přízně či nepřízně osudu a vnějších okolností. Politický demokra
tický systém, který' prostřednictvím státu reguluje povinné občanství 
stejně jako pohlaví, je však asi tak stejně „svobodný" jako feudální 
náboženský systém v náboženské otázce. 

Není tudíž jedním ze základních „práv" i volba svého pohlaví 
jako rodu bez ohledu na jeho biologické znaky? A nemá mít každý 
jedinec právo zvolit si i pohlavní neurčitost nebo androgynnost? 
A co legitimizuje politickou moc k tomu, aby o pohlaví rozhodovaly 
politické ústavy? 

Jestliže ve středověku bvl pro všechny povinný křest a přitom se 
nepředpokládala možnost svobodné volby, v novověku se lidská by
tost stává pasivním povinným příslušníkem národní, občanské nebo 
genderové otázky bez vlastní svobodné víry a rozhodnutí. Není pro
to důležité udělat další krok ke svobodě a začít bojovat za politická, 
sociální a kulturní práva „třetího pohlaví", která nejsou pouze prá
vem na jiné pohlaví, ale právem lidské bvtosti určovat si a volit svou 
vlastní budoucnost? 

Není proto zapotřebí provést odluku občanství a pohlaví od státu, 
neboť povinné státní občanství stejně jako povinné pohlaví ohrožuje 
svobodu všech lidských bytostí, protože ve spojení se státem dochá
zí v rámci občanství nebo pohlaví ke ztotožnění s kulturní identitou, 
vytváří se nebezpečné silná politická realita, jejímž důsledkem je ne
jen nacionalismus, ale i sexismus podporovaný státem? 
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Jestliže někteří filozofové tvrdí o nacionalismu, že je to velmi 
zvláštní ideologie, která se vyznačuje tím, že člověk jí postižený 
předstírá sám sobě i jiným, že se identifikuje s něčím, co je „dáno" 
(L. Hejdánek), nabízí se otázka, není-li i státní občanství stejně jako 
pohlaví podobnou ideologií, neboť stejně jako národnost i občan
ství, a dokonce i mužství či ženství, nejsou přirozenou „daností", ale 
kulturním konstruktem — tudíž by měly být osobní volbou každého 
svobodného jedince. 

A obranou proti sexismu a ideologii pohlaví může být nejen 
občanská, ale i genderová neposlušnost, tak, jak ji personálně de
finoval Thoreau: „Nepřeji si být považován za člena žádné institu
cionální společnosti, do které jsem vědomě nevstoupil." Je třeba mít 
neustále na paměti navíc i to, co prohlásil E. Renan: „Člověk ne
patří ani svému jazyku, ani své rase." Natož pohlaví, národu, nebo 
dokonce státu. 

V této souvislosti se nabízí zásadní otázka: Odkud bere „pohlavní 
policie" legitimitu vykonávat dozor nad identitou každého pohlaví? 

Domnívám se, že odpověď je obsažena ve zdrcující obžalobě, 
kterou zformuloval David Wojnarowicz v památném katalogu k vý
stavě o AIDS na adresu vlády a uměleckého světa: Moc potřebuje 
uchovat iluzi, že existuje JEDNOLITÝ KMENOVÝ NÁROD. Každý 
pokus učinit ze soukromého něco veřejného je akt rozbití této iluze, 
neboť za jejím závěsem se skrývají miliony kmenů. A „třetí pohlaví" 
je pouze jedním z nich. Nestačí však toto pohlaví pouze umělecky 
vnímat, je třeba ho chápat jako předzvěst nového životního stylu. 

(1999) 
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Jestliže je to dnes s myšlením zlé, tak právě proto, že se pod jménem 
modernismu vrací k abstrakcím a znovu objevuje problém počátků. 
Zkrátka, všechny analýzy pomocí pojmů pohybu a vektoru jsou zablo
kované. Je to slabé období, období reakce. Filozofie se však domníva
la, že s problémem počátků už skoncovala, protože už nejde ani o po
čátek, ani o završení. Nemělo by být otázkou spíš to, co se odehrává 
„mezi"? říká Gilles Deleuze v eseji příznačně nazvané Prostřednía. 

Není to s dnešním myšlením zlé právě proto, že petrifikuje struk
tura, v níž jedni žijí implicitně „s námi" a druzí v sociálně mezerovi-
tém prostoru „mezi námi"? 

Deleuze říká, že žádná disciplína se nemůže vy^víjet, pokud se 
sama nezačne pohybovat, a k tomu je zapotřebí nejrůznějších pro
středníků, fiktivních stejně jako reálných, protože jejich prostřed
nictvím můžeme vyjádřit to, co jinak sami nevyjádříme. Předpokla
dem tohoto pohybu je vždy spolupráce s někým, kdo je „jiný" a tato 
spolupráce nás situuje do prostoru změny a „života mezi". Mohou 
být pro tradiční genderovou společnost, v níž kategorie „muž" nebo 
„žena" plní stále společenskou funkci trvalých lidských konceptů 
právě v souvislosti myšlení nějakých počátků a dovršení, oněmi 
prostředníky „transgenders"? 

Jedna americká studie říká, že kojenci během prvních několika 
měsíců mají absolutní sluch, neboť během výzkumu se prokázalo, že 
dokázali reagovat na různé hudební změny, tuto schopnost však po
stupem času ztrácí. Budeme-li se na tento problém dívat z psychologic
kého hlediska, můžeme říci, že jejich hudební percepce „vyhasíná". 
Podíváme-li se na tento problém existencialistický, můžeme konstato
vat spolu s Martinem Heideggerem, že autenticita lidského bytí vždy 
podléhá riziku, v němž se vlastní pobyt „rozpouští" v každodenní 
podřízenosti se druhým. 

Výsledek této studie nepřímo evokuje jednu otázku transgenderové 
identity: Do jaké míry souvisí naše pohlavní autenticita s prostředím, 
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do kterého se rodíme, a jaké mechanismy moci umožňují jejich „vy
hasínání" nebo „rozpouštění"? Je známo, že „jestliže určité chováni 
přestane být zpevňováno, četnost jeho projevů klesá až k nule, tj. vy
hasíná". Někteří psychologové takovéto „vyhasínání" definují jako 
redukci síly nebo frekvence odpovědi či jako důsledek „opakování 
bez posílení". Filozofové, jako například již zmíněný Heidegger, ho
voří o průměrnosti našeho okolního světa, který je sice vždy po ruce, 
ale v němž se jakákoliv originalita do druhého dne ztrácí a obrusu
je. Tato veřejnost všechno zatemňuje a vydává to, co je takto zastřené, 
za známé a každému přístupné. Nespočívá určitá nesnadnost otevřít 
na veřejnosti problém transgenderu, ale například i feminismu, pra
vé v oné funkci samotného veřejného prostředí věci „zatemňovat"? 

Podívejme se nejdříve na jednu známou veřejnou praxi transgende-
rového zatemňování, na kterou poukázali genetici v kanadském do
kumentu nazvaném Cracking The Code (Tajemství života), tematizující 
problematiku Birth, Sex and Death (Narození, pohlaví a smrti). 

Od začátku 60. let se atletičtí funkcionáři začali zaměřovat na 
muže, kteří vypadali jako ženy. A bylo podniknuto několik neúspěš
ných pokusů zavést spolehlivý test pohlaví včetně prohlídky nahých 
atletek před lékařskou komisí. Na mexické olympiádě roku 1968 si 
atletičtí funkcionáři mysleli, že mají konečně v rukou správný test. 
Byl nazván bard body testem: jedná se o odběr buněk ústní dutiny, 
které se po obarvení zkoumají pod mikroskopem, kdy se hledá pří
tomnost druhého chromozomu X, protože se vycházelo z předpo
kladu, že právě tento chromozom dokazuje, že se jedná o ženu. Přes 
nárůst vědeckých poznatků, které prokázaly, že při vzniku pohlaví 
hrají roli i jiné faktory než jen chromozomální, zůstal olympijský vý
bor u tohoto testu až do roku 1992. Několik atletek tímto testem 
neprošlo a jejich kariéra ztroskotala. Až na zimních olympijských 
hrách v Albertville byl přijat test zjišťující mužský gen jako poslední 
vědecký důkaz o pohlaví. 

Nicméně většina vědců včetně jeho objevitele se domnívá, že hle
dat nějaký definitivní test dokazující pohlaví je bláhovost. Ti, kteří to 
dělají, v podstatě ani pořádně nevědí, co vlastně testují. Jde jim více
méně o to, aby zjistili hladinu testosteronu, protože produkce tohoto 
hormonu zvětšuje a posiluje svaly, avšak hladina testosteronu může 
být zcela nezávislá na tom, jestli máme gen SRY (který jako jediný 
z genů dokáže změnit ženy na muže) nebo ne. Existuje například 
žena s chromozomem XY, která gen SRY má, ale u níž zmutoval, 
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takže se nemůže uplatnit. Tito jedinci jsou jednoznačně ženami, ale 
přesto budou z olympiády vyřazeni. Proto se někteří genetici domní
vají, že při testování atletů by se genetické testy na určování pohlaví 
neměly používat. Podle nich totiž žádný jednoduchý test, který by 
určil pohlaví, neexistuje. 

Transgenderový aktivista Leslie Feinberg se ke snahám po de
finitivním určení staví oprávněně skepticky: „Takže se máme všichni 
svléknout? A jak poznáme, je-li například vagína přirozená nebo no
vě vytvořená? Budeme si navzájem prohlížet rodné listy? A co když 
byly nově vytvořeny po operativní změně pohlaví? Nebo že bychom 
zkusili testy DNA? Olympijské hnutí už to zkusilo, ale narazilo na 
takové množství chybných výsledků, že se zase raději vrátilo ke starým 
,sex testům', tedy k tomu, zda dotyčný sportovec při odběru vzorku 
moči sedí nebo stojí." (Tato poznámka newyorského aktivisty je při 
vší ironičnosti pro mne osobně optimistická: kdybych se já osobně 
musel jako hypotetický olympijský sportovec podrobit tomuto staré
mu testu pohlaví, určitě bych na tom vydělal, protože by se mi tak 
zcela legitimně otevřela cesta k transgenderové reprezentaci v obou 
sportovních rodech.) 

O jiné praxi veřejného zatemňování vypráví například japonský 
režisér Ogawa, který v roce 1988 natočil dokumentární snímek s ná
zvem We A.re Transgenders. Tento dokument přibližuje prostřednic
tvím rozhovorů s aktivisty i obyčejnými lidmi svět transsexuálních 
a transgenderových hnutí a organizací dnešního Japonska. Snímek 
mimo jiné vypráví o transgenderovém „sebezapomínání", kdy by
li mnozí transsexuálové nebo transvestité během určitého období 
donuceni svou vlastní existenci pod tlakem pohlavní dichotomické 
„veřejnosti" „rozpustit" ve způsobu bytí druhých. 

Podobnou zkušenost transgenderového existenciálního „rozpouš
tění" popisuje ve své biografii i český transsexual Robert Němec. I on 
se od určitého věku stal veřejně oním druhým, ale za cenu sebezapo-
mnění možnosti být sám sebou. Ocituji malou ukázku z jeho publi
kovaného životopisu, ilustrující transgenderové „sebezapomenutí": 

„Když jsem se narodil, lidé prostě jednou vzali na vědomí, že 
novorozeně je holčička, a byl jsem tedy u nich definitivně jako hol
čička zapsán. Třebaže jsem se později vyvíjel jednoznačně jako 
chlapeček, okolí už bylo schopno vidět jen holčičku, která se chová 
jako chlapec. Mnozí kroutili hlavami nad mým chováním, smáli se, 
ba někdy mě svými poznámkami ještě popichovali. Leckdo říkal: 
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,je to kluk', ,chová se jako kluk', nebo ,to měl být kluk', ale žádný 
nedokázal překročit zažitou plochost pohledu, redukujícího pohlaví 
na viditelné fyzické vlastnosti a znaky, a říci to, co jediné bylo prav
dou: ,Ale vždyť to je kluk, jakým tělem ho to příroda proboha vyba
vila?!' Nikdo nerozuměl mé prosbě: ,Dědo, viď že budu jako táta 
a ty, až vyrostu, viď, že budu muž?' Neviděli to? Nedokázali nebo 
nechtěli? Jestliže jsem přece ve čtyřech letech na otázku, zda jsem 
kluk nebo holka, odpovídal sebevědomě a trochu dotčeně, že kluk, 
a okolí se tím náramně bavilo, je dost nepochopitelné, že titíž lidé si 
nedovedli na prstech spočítat, že to, co v mých čtyřech vypadá jako 
legrace, je všechno možné, jen ne legrace, a že dokonce i jim začne 
totéž, řekněme za deset let, připadat jako pěkný malér a ještě později 
už jako katastrofa." 

Toto období, kdy autorovi bylo čtyři pět let, nazývá sám jako „šťast
ný věk". Nebylo tomu tak proto, že mezi jeho „já" a mezi jeho „tělo" 
se ještě plně neprosadil onen mechanismus veřejné moci, která 
dohlíží nad zvláštnostmi? Přestože používal v řeči ženský rod, jak ho 
odmalička učili, cítil se být stále mužem. Pak najednou popisuje pří
běh, jehož transgenderová stopa se ztrácí a rozplývá. Autor toto psy
chologické „vyhasínání" či existenciální „rozpouštění" se v anony
mitě veřejného pohlaví popisuje takto: „Souběžně s tím, jak se mé 
chování přizpůsobovalo běžné normě, jsem samozřejmě zapomínal. 
Zapomínal jsem na své zájmy i zvyky, přání a obavy, na bytost, kterou 
jsem dosud byl. Ano, to bylo nejdůležitější! Zapomenout. Zapome
nout na minulost, na celé to, vzhledem k nastoupené cestě, tak ,kom-
promitujíď dětství, jako by šlo o minulost zločineckou, a na své jed
noznačně neotřesitelné vědomí, že jsem muž." 

To vše skutečně zmizelo autorovi pod nánosem zapomnění, jak 
sám přiznává: „Je až neuvěřitelné, jak důkladné dokáže zapomínání 
být. Vždyť za pár let jsem si na minulost ani nevzpomněl... Nestával 
jsem se však ženou, přestával jsem pouze být sebou. Nezačínal jsem 
se cítit dobře, přestával jsem se jenom cítit špatně. Přestával jsem se 
totiž vůbec cítit. Ztrácel jsem schopnost něco autenticky prožívat, 
ztrácel jsem jasné vědomí vlastního já." 

Z mlhy existenciální transgenderové neautenticity ho probudil 
až titul Rimbaudových básní, založených v regále městské knihovny, 
který k němu promluvil slovy: „Já je někdo jiný." Jak sám tento 
transsexual přiznává, přesně mu nerozuměl, ale stačilo, že jím byl 
hluboce fascinován. 

228 



Život me^i 

Jak je možné, že někdo už ve velice raném věku nabývá zkuše
nost o své autentické transgenderové moci „být sám sebou", a to 
navzdory takzvané přírodě a dakům společnosti? Neděje se tak na 
základě bytostného rysu lidské existence, jejímž primárním smyslem 
je orientace na budoucnost a nikoliv na nějaké přírodní nebo sociální 
počátky a danosti, orientované do minulosti? 

Rozumíme-li transgenderovému bytí jako existenciální možnosti 
(tedy jako „existenciálu"), v němž nejde o to se pouze něčím „stát" 
ve smyslu jiného pohlaví, ale o „bytí možnosti", pak toto porozumě
ní transgenderovým problémům (například být jiným pohlavím), vy
chází z „rozvrhu" samotné existenciální struktury lidského bytí. Tato 
struktura však nemá nic společného se zaujímáním postojů k pře
dem vymyšlenému plánu, podle něhož si zařizujeme svůj život, nýbrž 
vychází z předpokladu, že naše pohlavnost je už předem chápána 
jako rozvrhující možnost. Smysl transgenderového bytí proto spočí
vá v jakémsi mlčícím „před-se-vzetí", z něhož nekřičí do světa nějaké 
pohlavní „já-já", nýbrž jen to, co pohlavně „jest". Právě to by mohlo 
vysvědovat, proč transsexuálové často hovoří o neautentičnosti své
ho bytí, neboť jejich autentická touha „moci být sebou" se propadá 
do pohlavního provozu světa rozděleného ostrou dichotomií sociální
ho pořádku pouze na ženy a muže. Společnost tak vlastně nutí všechny 
„translidi", aby své bytí rozpustili v onom „svádivém" neurčitém ve
řejném výkladu toho, co „se" obecně dělá, říká nebo líbí, přičemž tato 
obecnost budí zdání sebejistoty, rozhodnosti a vnáší do lidského bytí 
onen klamný stav „zklidnění", že je všechno „v nejlepším pořádku". 

Jesdiže se tradiční genderové identity do značné míry prosazují 
v neautentických strukturách veřejného „prostředí", v oné diktatuře 
nenápadnosti a neurčitelnosti, v níž se právě rozdílnost a výslovnost 
„bytí sebou" nutně ztrácí, není potom předpokladem jakékoliv — tedy 
i „pohlavní" — autenticity artikulovat a odkrývat smysl lidského bytí 
právě v prostoru „mezi"? A nejsou „translidé" v jistém smyslu „sami 
sebou" právě proto, že jejich způsob života a myšlení se neubírá ces
tou, na níž se vyhledávají nějaké počátky a završení, protože jejich 
bytí se děje v prostoru „mezi" biologickou maskulinitou a femininitou, 
„mezi" kulturním mužstvím a ženstvím? 

Podle nejrůznějších autobiografií je život transgendera životem 
„mezi", neboť si je vědom, že tělo není totožné s „já", které tímto 
tělem hýbe. Narodit se mužem s ženským tělem (nebo naopak) zna
mená v dnešní společnosti prožít si tak životem dokonale zrežírovanou 
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„kafkovskou proměnu těla jako nešťastný Řehoř Samsa, který se stal 
broukem", tedy jehož „tělo" mu nepatří. Přirozeně se nabízí otázka, 
jaké je tedy „skutečné" pohlaví transgendera? 

Tereza Spencerová po své operaci v jednom interwiev říká: „Teze 
o skutečném pohlaví jsem hodila za hlavu, záleží spíš na odvaze, na
kolik si připustíš realitu. Spousta tranďáků má strach nepatřit do žádné 
existující škatulky, tak se za jedno z těch dvou našich pohlaví prohla
šují, aby měli pokoj. Ale opravdu je otázka, jestli se třeba po operaci 
z holky na kluka stáváš klukem. Nemáš penis, nevytváříš spermie, 
nic. Já třeba zase nikdy nepoznám, co to je menstruace a těhotenství. 
Já jsem se ženskými nesplynula, ale splynula jsem sama se sebou. To 
stačí." Její poslední věta jako by nám říkala, že „tranďák" je vlastně 
emigrant, který je vyrovnaný se svým pohlavním osudem žít v zemi 
svého vlastního těla jako cizinec a jehož údělem je prožívat „dvojí 
odlišnost" a náležet minimálně mezi dvě kultury. A navíc nám na
povídá něco o autentičnosti bytí, které není propadlé do veřejného 
provozu dvou pohlaví, ale které „jest" zcela existenciálne „mezi". 
Možná že i o pohlaví platí to, co napsal Roland Barthes na adresu 
erotičnosti: „Ani v kultuře, ani v jejím zničení není nic erotického; 
erotická je teprve trhlina mezi nimi." 

V tomto kontextu pak ale tradiční spor, který se často odvíjel a do
sud odvíjí od otázky, zda je pohlaví spíše biologicky nebo sociálně 
podmíněné, je dosti pochybný, protože se vůbec nepočítá s onou 
existenciální záhadou, která spočívá nejen v tom, jak lidský jedinec 
uchopí to, co mu bylo dáno biologicky, a promění to „ve scénář spo
lečenské role", ale jak bude obojí realizovat „mimo": tedy nějakým 
autentickým způsobem bytí či životem „mezi". Protože ve hře není 
pouze bios a sociální logos, ale — a zde si vypůjčím slovo z teorie 
chaosu — i jakýsi chaotický atraktor. V bytí totiž nejsme nikdy „cele", 
povýtce vězíme vždy ještě v jakési škvíře či trhlině bytí, jsme vždy 
„mezi", aniž bychom museli být nutně v nějaké mezní situaci. Tento 
atraktor, který má charakter živé dynamické rupftiry, je součástí jedi
nečného lidského bytí, které se samo odemyká ve svém genderovém 
smyslu a své autentické lidské tělesnosti. 

Existují samozřejmě vědecké studie, které dokazují, že biologická 
diferenciace pohlaví sahá za gonády a hormony do nižších mozko
vých struktur, tudíž až do center mozkové činnosti, ovlivňující po
hlavní chování. V nedávné době se dokonce podařilo v laboratořích 
demonstrovat, že manipulováním hormonů lze změnit i samotnou 

230 



Život me^i 

fyzickou strukturu mozku. Je znám i vliv plodových hormonů, které 
v biologickém smyslu vytváří „architekturu pohlavních rozdílů v us
pořádání mozku". Přesto napříč mezi nejrůznějšími badateli a vědci 
existuje shoda, že sexuální dimorfismus, tedy rozdělení na ženy a mu
že, je „dalekosáhle společenského, a ne biologického původu", pro
tože architekturu pohlaví určují nejen primární nebo sekundární 
pohlavní orgány, struktura chromozómového vzorce včetně neroz
poznaných odchylek, ale i výchova, sociální pohlavní role, pohlavní 
zkušenost jedince, tedy internalizace nebo identifikace. 

Steve Jones, profesor genetiky, říká, že pohlaví je vrtkavá věc a vol
ba pohlaví v celé přírodě není nikdy naprogramovaná tak nekom
promisně, jak by se na první pohled zdálo. „U některých ryb hrají 
důležitou roli obtíže nebo sociální tlak. Hejno ryb střeží samec. Jestliže 
je hejnu samec odebrán, nastane období zmatků, které skončí tepr
ve tehdy, až jedna ze samic změní pohlaví a převezme roli samce." 
I u člověka, u něhož se o pohlaví rozhoduje již v raném vývoji, je na 
cestě do dospělosti mnoho příležitostí změnit jedno pohlaví v dru
hé. Proto existuje celá škála hermafroditů a „mezipohlaví". Proč si 
vlastně myslíme, že v přírodě stejně jako v lidské společnosti mají být 
pouze dvě pohlaví, když pravým zázrakem samotné DNA je schop
nost šlapat neustále „mimo"? Nemluvíme za přírodu, když říkáme, 
že existují pouze dvě biologická pohlaví? Někteří genetici tvrdí, že 
geny prozrazují svou funkci jen tehdy, pokud udělají něco neobvyk
lého, a proč by to nemělo platit o „pohlaví"? 

Byl zde už jednou připomenut tradiční vědecký spor, zda je po
hlaví spíše biologicky nebo sociálně podmíněné, tento spor je však 
pochybný i v jiném smyslu. Jestliže je pravda, jak tvrdí různé studie, 
že genderová identita je ustálená okolo roku dvou a obvykle ji už 
nelze změnit, a jestliže i klinické pokusy ukazují, že výchovu k urči
tému pohlaví lze přesměrovat na druhé pohlaví právě do dvou let 
věku dítěte, protože potom již tento krok nese příliš velké riziko, pak 
se ukazuje, že hlavní problém není postaven na dichotomické otázce 
„příroda versus kultura", ale na determinismu. Protože mají-li v sobě 
sociální konstrukce invariantnost takřka biologické povahy a síly, pak 
je nutno problém transgenderu stejně jako feminismu přesunout 
do roviny, která může napomoci zkoumání indeterministických či 
sociálně „slabistických" struktur. 

Otázka, zda je pohlavní projev výlučným výsledkem biologie nebo 
kultury, je zavádějící i v jiném smyslu. Vzhledem k tomu, že samotná 
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„biologie" je výsledkem kultury, každý biolog se na pohlaví nutně 
dívá i genderovými očima. Snaha zavést přesnou distinkci na jed
né straně mezi „pohlavím" v onom čistě biologickém smyslu a na 
druhé straně jako „gender" ve smyslu psychologicko-kulturním bude 
vždy do jisté míry ošidná, protože žádné pohlaví v čistě biologickém 
smyslu neexistuje. (Jeho jazyk by navíc musel být nutně radikálně od
lišný.) Merleau-Ponty říká, že věci nemůže nikdy vidět v „jejich na
hotě", protože pohled sám je jakoby objímá a odívá svou tělesností. 
Pohlavní transgenderový „štvanec" nevznikne tím, že jeho sebevyjá
dření odporuje pohlaví, které mu bylo biologicky dáno nebo přiřče-
no při narození, ale tím, že řeč biologie a genderu v jistém smyslu 
hovoří homologickým jazykem, přesněji obě ovládá podobná strategie 
mechanismu veřejné moci založené na dualistickém vidění. Toto vidě
ní však lpí na teorii dvou pohlaví, která je ideologickou konstrukcí. 

Proto nejen odborníci z oblasti přírodních věd, ale i přední prů
kopníci z oboru gender studies nahlížejí na transgenderové problémy 
jako na „poruchy". Například Ann Oakley definuje transsexualitu (na 
rozdíl od intersexuality, která se podle ní vztahuje k biologickému 
stavu) jako „poruchu", ke které dochází při sociálně-kulturním osvo
jování genderové role. Odkud však víme, že mají být jen dvě pohlaví 
a žádný život „mezi"? 

Kriticky viděno, toto „voluntaristické" pojetí rodu má své limity, 
protože jak upozorňuje Pierre Bourdieu, rody nelze redukovat na 
pouhé role, neboť jsou vepsány do těl a do určitého světa jako do 
určitého nehybného historického kolektivního nevědomí, a právě 
to je zdrojem síly, jež upevňuje strukturu vztahů pohlavní nadvlády. 

Mnozí aktivisté dnes prosazují výraz transgender jako zastřešující 
pojem pro jedince, kteří jistým způsobem narušili či překračují běž
ně uznávané hranice sexuality a pohlaví: tedy pro transsexuály, trans-
vestity, drag queens, cross-dressery, gender-bendery atd. Artikulují 
kategorie nových nebo jiných pohlaví a vymaňují se ze světa me
dicínské patologie. Tito aktivisté jsou vedeni snahou jít „za" hrani
ce tradičního genderového dělení (žena a muž) založeného na nad
vládě muže a na společenském útlaku. Proto například v 90. letech 
některé feministické organizace ve Spojených státech upozornily ve 
svých rezolucích na skutečnost, že „komunity transgender a transse-
xuálů čelí stejnému pohlavnímu systému, který utlačuje ženy". 

Je-li v centru feminismu otázka redefinice ženství, pak v centru 
„transgenderismu" je redefinice „pohlaví". Toto hnutí bojuje proti 
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pohlavní ortodoxii za uznání práva na vlastní pohlaví (které nemusí 
být nutně pouze jedno) a které je možno ztělesnit v jedné rovině 
například pomocí kosmetiky, módy, sportu, plastické chirurgie, pier-
cingu, tetování, v druhé rovině pomocí jazyka, chování, imaginace 
a samotného myšlení, a v neposlední řadě i pomocí chirurgických 
zákroků a různých hormonální koktejlů. 

Tento „mezní" způsob bytí je zdrojem mnoha nedorozumění 
a oboustranného nepochopení ze strany nejen veřejnosti a blízkých 
lidí, ale i ze strany lékařů, kteří rozhodují o jejich dalším životě. 

Robert Němec například na adresu lékařů říká: „Nikdy jsem nepo
chopil, co v nás lékaři vidí. Muže stěží. Tedy jakési nevydařené ženy." 
Podobný názor jsem našel v interwiev Terezy Spencerové, která říká: 
„Nechci lékaře šmahem odsoudit, ale mám dojem, že většina chce 
tranďáky především týrat... Řídí se myšlenkou, že správné je žít 
v dosavadním těle, jehož funkčnost operace poškodí, a nezajímá je, 
jak je naše potřeba silná. Jedna doktorka v Brně se například vyžívá 
v tom, že než dotyčného vůbec připustí k predoperační terapii, pře-
měřuje mu prsty, pánev, počítá chromozomy. Tyhle údaje ale vůbec 
o ničem nevypovídají... Jak to, že o mém právu nechat si upravit tělo 
si nemůžu rozhodnout sama, ale musí o tom rozhodovat nějaká 
komise, které to trvá i šest let a dostává lidi do děsivé deprese?" 

Mezinárodní hnutí transgenderů, kteří bojují proti pohlavní orto
doxii za uznání práva na vlastní pohlaví, překračuje rámec tradiční
ho genderu i v tom smyslu, že se dotýká základních politických, existen-
ciálních a kulturních otázek. Do těchto aktivit patří nejen požadavek, 
aby pohlaví zmizelo ze všech základních osobních dokumentů počí
naje občanským průkazem a cestovním pasem konče, ale i požada
vek, aby každý člověk měl právo určit své pohlaví (včetně pohlavní 
neurčitosti nebo androgynnosti), měl právo ho změnit a vyjadřovat 
svou identitu způsobem, jaký si zvolí. Je to utopie? 

Záhadnost pohlaví je ve vzájemném proplétání, které však nemá 
ani počátek, ani završení, jen ustavičný životní pohyb „mezi". 

(2001) 
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