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Prolog

"Nemyslím si, že jsem tak enigmatický,
jak se o mne s oblibou tvrdí.

VeNm dokonce,
že je snadné mi porozumet. "

GUY DEBORO



5:-et je uboh_ý
.'i'11 pro ty,
'- ohoza
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_x>Wdají.
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Prestat být zamilován do všeli
jakých mínení. Tím, že naváže
me na antický stoicismus a pre
tvoríme ho v moudrost, jež je
aktuální pro soucasnou dobu,
možná prejdeme od prijímání

o, co jest, k hluboké lásce k tomu, co
""'T Od amar Jatí k amar mundí. Svet je
:.:oohý jen pro ty, kdo do nej promítají svo
"i -lastní ubohost. Churavost inteligence je
-.-'"skutecnosti až príliš casto tím, co slouží

-o merítko pro posuzování vecí. Pravdou
e. že na tom cím dál méne záleží. Každý

nás, když už se v rozlicných moralistic
-0"-chpredstavách vzešlých z modemy ne
rozpoznává, anebo se rozpoznává velice

álo,se cím dál víc oddává potešení z toho,
o se predkládá k videní a k prožití.
Jsme príliš zaslepeni logikou, podle níž
usí všechno mít co nejrigidnejší obrysy,

a docela jsme zapomneli na onen mocný
hluboce zakorenený lidový relativismus,

pro nejž je "svet, do kterého pri narození
-~rupujeme, brutální a krutý, ale soucasne
S" vyznacuje i urcitou božskou krásou".1
?ráve tohle je zásadní drama konce dvacá
:ého století, kdy se rozevírá obrovská pro
?as[ mezi temi, kdo svet prožívají, a temi,
l-do o nem vypovídají nebo si myslí, že na
:lej pusobí. Jde o propast, v níž se s notoric-
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Odporovat
evidencí
a oddávat se
tomu, coje
evidentní.

Odporovat
analýzám
. éry sluhy
z l!arieté'~
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Odporovat
doomatickým
. hllmani·
::irským
_'níriením ".

:uzširované pomocí záplavy plactivých ese
., které se predhánejí v konformite. Ve

všech techto prípadech máme
co do cinení s jakýmsi teoretic
kým a rychle konzumovaným
"fast foodem". Mužeme však
také ríci, že je rychle strávený,
známe-li žaludecní potíže a sá

elnatost, kterou vyvolává?Je treba umet se
-.-zepríttomu, co se na povrchu jeví jako ne-
o jasného a bezprostredne pochopitelné

. o, protože bezvýhradne racionálního. Vze

. rít se také doternému pocitu ruzných
mínení. Vcera dogmatismus trídního boje,

nes humanitárské gestikulování, a nezapo
mínejme na presvedcení sloužící k zacelo
,-ání té ci oné sociální fraktury ci k úleve od
náhlého a nesnesitelného svetabolu! Není
nic otravnejšího než strídající se a vždy ka
'egorické "názory", které nám vtloukají do
lavy v novinových cláncích. Názory, jež se

ostatne záhy objeví v odfláknutých knihách
bez budoucnosti, u nichž tisk neopomene
yzdvihnout to, v cem predstavují myšlení
ohoto století.

Je to vskutku ubohé století!
Hermann Hesse ho oznacoval
jako "éru sluhy z varieté". Ubo
hé století, v nemž slovo "inte
lektuál" oznacuje všechno a co

koliv, to jest nic zvláštního. Ubohé století,

ky známým úspechem schovávají všichni
demagogové produkující diskurzy nenávis
ti, rasismu ci xenofobie. Dokážeme-li však
být pri aktu myšlení jen trochu nárocní, ne
ní na takovém dramatu nic nevyhnutelné
ho.

Pokud ve skutecnosti existuje nejaké po
slání myslitele, spocívá v pod
necování k úcasti na "realite"
lepšího sveta. Ne na šosácké
(ekonomické, obchodnické) re
alite evidencí, nýbrž na daleko
globálnejší realite toho, co je

evidentní. Toto rozlišení si vynucuje urcitou
analytickou duslednost a žádá si tím pádem
i jistou askezi ze strany toho, kdo se jí od
dává. Nezapomínejme, že kniha je napsána
pro nekoho, kdo ji cte, což od nej vyžaduje
urcité úsilí. Možná nastal cas pripomenout,
že psaní/ctení patrí do oblasti posvátného
a vynucuje si náležité duševní rozpoložení,
a to zejména, v jakémsi dvojím pohybu
(abych se vrátil k onem dvema lstivým prá
telum, o nichž jsem práve mluvil), rozpolo
žení "odporu a odevzdanosti", odporu vuci
evidenci a odevzdanosti vuci tomu, co je
evidentní.

Jde tedy o odpor ke "kramárské" kulture,
at už je to kultura vedecká, novinárská, ane
bo kulttua s profesním zamerením. Jde rov
než o odpor ke kulture ušlechtilého cítení,

, I



Psát s
nenuceností
vitriolem.

_ elativizovat
• 'TI jhy ze stro

, existence.
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pastné hlubiny. Clovek tím
podstupuje jisté riziko, nebot
spolecnost, pokud je címsi
pevne ustaveným, nemá ráda,
když se jí pripomíná, že krome
oné via regia rozumu existuje

:"'. ný svet vášne. Takže stejne jako objev
::eyedomí nebo hlubinná psychologie zdu
.llnují existenci nevysvetleného sveta, jen
:::::' o jasného sobe samému, je zajisté mož
::ó dovést do zdárného konce studium ko
."'K ivní duše. To jest být práv vnitrnímu
:"0 mu každého spolecenství.

Tento odpor a odevzdanost se dovolávají
·_:.céhosi "snového myšlení", rozehrávající
._0 ucencovo intuitivní videní. To znamená,
?O zpusobu Zoharu, pokládat sen za "malé
_ oroctví".2 Je to teoretická citlivost, která
'.i. že každá vec je vždy více méne necím ji-

,--mnež cím se být zdá, anebo jakou by-
om ji chteli mít. Odtud prosazení urcité

:° apofatického postoje, jak jej nalézáme
--jistém druhu teologie, at už krestanské, is
:ámské ci šivaistické, jež má za to, že o Bo
. není možno vypovídat jinak než vyhý-

ave. Takže na to, co je ve spolecenském
ti\ ote duležité, by bylo možné poukazovat

pouze neprímo, což zaprícinu
je urcitou existenciální relativi
zaci knih. Relativizaci, jež vy
slovuje práve to, co se jí míní:

-\ racovat
':' . i .snové
•~:šiení'~uvá

Qjfcí do hry
.:uitivní

• -.dení.
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které si jako model analýzy stanovilo to, co
z nej ciní jistí uspechaní novinári, o nichž
Gy6rgy Lukács pripomínal, že jsou "bez ob
jektivity i subjektivity", že to jsou svého dru
hu korouhvicky, snaživci, kterí se svými
promenlivými názory stále hledají nejaké
obecné a stabilní verejné mínení. Clovek

. nemusí být žádný velký prorok, aby mohl
predpovedet, že ona ztráta vážnosti, ocivid
ne doléhající na vrstvu politiku, brzy zasáh
ne i tuto inteligenci, která již nerespektuje
dlouhou trpelivost myšlení.

A práve zde nastupuje odevz
danost tomu, co je evidentní.
Odevzdanost produkující urci
té aristokratické myšlení, které

se jen málo stará o to, aby zaujalo masu dych
tící po jednoduchých a rychle nabytých po
jmech, ale zaobírá se predevším jemnostmi,
nerkuli složitostmLJe to vskutku to nejmen
ší, má-li se prihlédnout ke komplexnosti spo
lecenství. A totéž rovnež nutí k tomu, aby se
s nenuceností psalo vitriolem. Aby se shro
máždilo, co je rozptýlené, aniž bychom pri
tom chteli znásilnovat to, na co se analýza
vztahuje. Abych se vrátil k jednomu svému
oblíbenému tématu, nejedná se o presved
cování, o reprezentování vecí, nýbrž o jejich
prezentování. Tecka, konec.

Dobre vytycený problém pri pohledu
z takovéto perspektivy vždy odhaluje pro-



r..nétné
_ .71orování
~ických
_~tur.

3loudení za
1iádající kaž
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veCl, Je neClm docela jiným.
Moci nahlížet, v její panenské
svežesti, urcitou necasovou
strukturu, neústupne se na
ruzných místech aktualizující

~ - ze nepatrné projevy, tot kreativní akt
::n.-šlení.Strukturu vyjevující se nepatrnými

- > cky v každodenním živote, dokud se ne-
s:ane jeho matricí, "formou" v tom smyslu,
aký jsem tomuto termínu dal, nebo jeho

_emblematickou figurou" (Durkheim), v níž
se úplne každý muže rozpoznat.4

Bloudení, ponecháme-li stra
nou, Že predstavuje funda
mentální aspekt každého soci
álního celku, je také necím, co
dobre vystihuje pluralitu osoby

a podvojnost existence. Vyjadruje rovnež
zurivou ci zdrženlivou revoltu proti ustave
nému rádu a predkládá dobrý klíc k pocho
pení latentního rebelantství mladých gene-
ací, jehož šíri teprve zacínáme nahlížet

a jehož dúsledky jsme dosud nestacili zme
rit.

V duši každého z nás i ve spolecnosti ja
kožto celku hlodá ona "honba za nekonec
nem", o níž mluvil Durkheim. O tom je nutné
mluvit. A není bez užitku také pripome
nout, že práve to, co je dnes anomické, ve
své anarchistické síle mnohdy zakládá ne
co, co bude zítra kanonické. Sociální kotel
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kniha a život ze sebe vydávají to nejlepší
a poskytují svá bohatství nejlépe tak, že pro
ti sobe stojí vzájemne celem a že se navzá
jem podepírají.

Prejímám-li výraz, používaný Evans-Prit
chardem a Marcelem Maussem,3 rád bych
zde nastolil jakousi "sociologickou metafy
ziku", která oproti evidencím vedeckého
mínení umožnuje ukázat, že bloudení a no
mádství se ve svých rozlicných odstínech
stávají cím dál více evidentnejším faktem.

Múžeme si, a vetšinou tomu tak bývá, no
rovat písnicku ladící s okolním individualis
mem. Múžeme rovnež lomit rukama nad
egoistickým hédonismem mladých genera
cí, anebo naopak jásat nad jejich profesním
zaujetím a nad jinými pozitivními hodnota
mi, vlastními dominantnímu produktivis
mu. Múžeme, na základe moderního petitio
principii, cinícího z práce základní hodnotu

realizace individua i sociálna,
Pr:ot~momen- videt pohromu soucasné doby
talmm v' 'T' v hevidencím: V nezamestnanostl. 10 vsec no
ir:dividua- jsou evidence cili konvencní
hSl.nu,neza-. .de' e které predevším prihlí-mestnanostl, 1 J, .

produkti- žejí jen k mínení nebo proJek-
vismu. ci tech, kdo mají moc ríkat ci

konat.
Schopnost videt, jak se pred našima oci

ma opetne vynorují nehybné, stále obnovo
vané struktury prastarých, archetypálních

, '



Touha po
zrušení stálé
ho bydlište.

_·~Tat
':-~n}íství,
- ..ótiJismu
- r.omádství.

==_ á tu zvláštní schopnost vynalézat vec
- . prítomnost, odhalující ze dne na den,
-;= po dni ony poklady, které zde již jsou
_ :::eré stricto sensu konstituují nezbadatel
- ~ . bohatost sociální pusobnosti.

_ [akto, nenápadne, daleko od intelektu
-' h bláhovostí, postihuje pomalá práce

=-~ení necasovou aktuálnost rodící se so

c;" •-. Aktuálnost zámeru existovat, záme-
- erý si nestanovuje úcel, ale který již zá-

-:-;en není prostým faktem izolovaných
=-1' ncu nebo jedincu sdružených v rámci
=~ -ého politického, ekonomického nebo
.:- ~ího púsobení. Zámer existovat, z valné
- - 'li nevedomý, jenž je ve svém nejsilnej
~-=:lsmyslu skutecnou kulturní syntézou,
.:s:erminující všechny formy spolubytí, od
-=- h nejnápadnejších až po ty méne zretel
=~.charakteristické pro bežný život.

Všichni se shodujeme na faktu,
že návrat dionýských hodnot
již nemuže být považován za za
nedbatelnou velicinu. Postmo

derní tribalismus zduraznuje,
.- obrém i špatném smyslu, rozpad homo
s""oních spolecností. Stejne tak je nacase
Li vážne návrat pudu bloudení, který ve

--<och oblastech, coby jakýsi mystický mate
ismus, upomíná na nestálost všech vecí.

.= -aždého z nás se v dusledku toho nutne

.=-.á -á cestovatel, neustále hledající nejaké

Nomádství, prestože si samo se
be není vedomo, a fo rtiori po
kud se jako takové neverbalizu
je, muže být tedy chápáno jako

výraz oné nárocnosti, o níž byla rec. Usilo
vání o život vytycený kvalitami, touha po
zrušení uzavrenosti a stálého bydlište, jež
jsou vlastní moderní dobe, predstavují ne
co jako momenty nové výpravy za grálem,
znovu rozehrávající soucasne dynamiku
exilu i dynamiku reintegrace.

Jedná se zde o iniciacní prístup, který je
ze všeho nejméne prístupem osobním. Oci
táme se vskutku v prítomnosti jistého ko
lektivního nevedomí. Na jiném míste jsem
to nazval jakousi "podpovrchovou ústred
ností", v hloubi opracovávající sociální ce
lek, který chce být racionální, pozitivní
a skrz naskrz tvorený utilitárními, nerkuli
instrumentálními hodnotami. Vzpomenme

. . však na to, že ty nejpusobivejší
Sen o "tesnem. b . P v.úniku". sny JSou sny neoso nI. atn

mezi ne treba sen o "tesném

úniku", evokující surreálnost reálna, to zna-

je totiž rozehríván ohnem zahaleným do
pláštíku zpusobnosti, nabývajícím dokonce
i zdánlivých podob lhostejnosti. Doba je ná
rocná. A mužeme ocekávat, v podobách stále
méne politických, vzrustající pocet explozí,
jež budou stejne náhlé jako nepredvídatel
né.

• 18 • • 19 •
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"jinde", ci okouzlený pruzkumník onech
starých svetu, které stojí za to stále znovu
objevovat. Není totiž charakteristickým ry
sem veškerého životního vzmachu to, že je
nepokojný nebo v nerovnovážném stavu?

• 20 •

I. Pud bloudení

"Vtisknout dení charakter bytí,
tot nejvyšší dúkaz moci. "

FRIEDRICH NIETZSCHE



-:-ouhapo
;'loudení
~ožto

_~enpo
.ekonecnu".

Paradox je hlavní známkou onech zásad
ních okamžiku, kdy se neco, co
je ve stavu zrodu, setkává se
znacnými obtížemi. Predevším
pak, má-li se to prosadit tvárí
v tvár zavedeným hodnotám.
Takové situaci se nevymyká

.!.- i naše doba. Existuje zde zároven tenden
-e k obecné rozšírenosti blahobytu v jeho
:ozlicných projevech, ale o nic méne reálné
· testo nejsou ani životní nesnáze. Privykáme
· a odiv vystavovanému bohatsví i verejne

1-azované bíde. Rubem narustající zabez
?ecenosti je všudyprítomný pocit nejistoty.
· -a jevišti sveta se krome cirkusových pred
s-avení a jiných rozptýlení podobného dru
· u každodenne odehrávají i všelijaké kru
:osti, epidemie, katastrofy a další tragédie,
..edílne patrící k lidské prirozenosti. Když
.: neumírá hlady, umírá se zkrátka z nudy
..ebo beznadeje.
.. . Je bežné, že se nad takovouto
· ·1l1nost dutl- k ~ . b ~d' Sb 1
:)".ztl-áty. S utecnostl e uJe. or up a-
. kaných pozustalých se ostatne

~eustále rozširuje. Když se všechny tenden
-e smísí, moralismus vzkvétá. A mužeme se
-':omnívat, že to, co Nietzsche nazýval "mo-
:álecka", má pred sebou svetlou budoucnost.
-'-zhledem k faktu, že neco takového neve-

e k žádnému dusledku, leda snad k tomu,

• 23 •



Násilnost
dobrého
citení
inteligence.

že zarucuje cisté svedomí lidem, kterí jsou
povetšinou dobre materiálne zabezpeceni,
je tako.vý moralismus krátkodechý. Pripiso
vat prílišný význam neštestí sveta, jakkoli je
to šlechetné a legitimní, nepredstavuje cel
kem vzato ten nejlepší zpusob, jak uchopit
dynamismus, jenž pohání paradox, ci jak
porozumet specifické kreativite rodících se
hodnot.

Možná je proto lepší soustredit se na na
hlédnutí faktu, že naše prespríliš aseptizo

vané spolecnosti jsou zaplave
ny urcitou "stinnou stranou",
o níž jsme se domnívali, že ji
s nepatrným úsilím odstraníme.
Nemá drama soucasnosti pú

vod v tom, že touha po bloudení má ten
denci znovu se vynorovat na míste trvalého
bydlište ci proti trvalému bydlišti, jež pre
vládalo behem celé moderní doby? Durk
heim mohl mluvit o "žízni po nekonecnu",
stále prítomné ve všech sociálních struktu
racích. Je možné, že tato žíznivost se více ci
méne vedome a více ci méne odlehlými
cestami opet ocitá na poradu dne. V tomto
ohledu se mužeme vrátit k mýtu a vzpome
nout si, že když Théby, mesto dobre, príliš
dobre spravované moudrým Prométheem,
zmíraly vycerpáním, ženy z mesta šly vyhle
dat divokého Dionýsa, Pohlavne neurcitý
metoikos, bližší prírode než kulture, mesto

• 24 •

opet oživí a tím dá znovu smysl notne vysí
,"'nému spolubytí. Barbar dodá novou krev
ochablému sociálnímu telu, prespríliš zmek
~:lému shury poskytnutým blahobytem
'3 bezpecím.

~yní, když jsme se ponekud presytili mý
:em nekonecného pokroku, zasluhuje si
.ozornost mýtus dionýské výbušnosti. Je
=0 stín se rozprostírá nad našimi postmo-
.erními spolecenstvími a stojíme jiste tepr-

na pocátku jeho vpádu. Prestože to
. arušuje naše jistoty a presvedcení, je lépe
...\okázatna tento fakt myslet, nebot jinak ris
';ujeme, že mu budeme pouze podrobeni.
.akový je soucasný paradox: tvárí v tvár to
.J u, co nazýváme svetovou globalizací, tvárí
-' tvár spolecnosti, jež chce být pozitivní,
hladká a bez výcnelku, tvárí v tvár technolo
..:>ickémurozvoji a ekonomické ideologii,
'ládnoucí porád ješte pevnou rukou, zkrát

.-a tvárí v tvár spolecenství, které o sobe tvr
'í. že je dokonalé a "plné", se vyslovuje nut

, ost "dutiny", ztráty, výdaje, všeho toho, co
nelze obchodne zúctovat a co

C·ellealogie 'k' f Y, Idomestikace. um a antasmatu CIS k.Je tu po-
treba jakéhosi nemateriálna.

"en tím, že budeme venovat pozornost "ce
_é bezcenných vecí" a. Duvignaud), doká
žeme dát smysl všem tem jevum, které smy
j mít nechtejí. To si však žádá opravdovou

uchovní konverzi.
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Specializace
a zabloková
ní sociální
cirkulace.

-:.zavrenost,
drezura ..
normalizace.

• T' hol unifor
rnizace
Ci kontro~y.

Charakteristickým rysem modemy totiž
bylo, že chtela, aby nic nevycnívalo z rady,
že chtela vše kodifikovat a stricto sensu iden
tifikovat. Jedná se o nyní již dobre známou
tematiku. Aniž bychom ji chteli detailne
analyzovat, múžeme strucne pripomenout
její obecné smerování. Michel Foucault
a jím inspirovaná díla ukázala, jakým zpu
sobem, co se týká produkce, mravu, zdraví,
výchovy, sexuálního života, zkrátka všeho,
co se obvykle nazývá sociální sférou, byly
široké masy ochocovány, jakým zpusobem

jim byla pridelována práce a tr
valé bydlište. V této souvislosti
jsem již dríve mluvilo "totali
tárním násilí."5 Je myšleno ná
silí páchané na osobách, i na

prírode. Muže být mírné, ale není proto
o nic méne skutecné. Násilí, jemuž se poda
rilo "vysílit" sociální telo a zpusobit ztrátu
jeho pevnosti až do té míry, že se stává
amorfním, nerozhodným a zcela nestálým.
Jde O násilí dobrodušné, poskytující výme
nou za podrobení urcitou ochranu. Nemeli
bychom se tedy podivovat tomu, že je zde
tendence k postupnému mizení pocitu sou
náležitosti, ba dokonce pocitu obcanství ci
odpovednosti. V okamžiku, kdy nekterí je
dinci (politici, technokraté, rozhodovatelé
všeho druhu) spravují a organizují sociální
život namísto jeho ruzných protagonistu, se
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ze sociálního života stává podivná a CIZl

·ee, o kterou již není treba se kolektivne
arat.

Jde o známý príbeh. To, co naopak zbývá
nalyzovat, je dávný puvod takové domesti

kace. Vezmeme-li tyto termíny
v jejich nejširším smyslu, mu
žeme ríci, že zmínená domesti
kace se skrývá v posunu od

:1omádství k usedlému zpusobu života. Cet
:1é monografie, zejména etnografické, uka
zují, že prechod od spolecenství k obcím,

poté od obcí k širším administrativním
elkúm, dospevším posléze k národnímu

-tátu, je nerozlucne doprovázen zrozením
10ci,tím abstraktnejším, cím je vzdálenejší.

. -omádství stojí v naprostém protikladu
- modernímu státnímu útvaru. Stát se bez
stání pokouší potlacit to, co pokládá za ur

"cý pozustatek archaického zpúsobu živo
-a. Tím, že neco ustálíme, to mužeme ovlá
dat. Jedná se zde o dobrou ilustraci onoho
_fantasmatu jednoty", charakteristického
pro moderní totalitární násilí.

Durkheim, odvolávaje se na biologické ci
~yziologické analýzy své doby a uplatnuje

jejich teze na sociální celek,
ukázal, že specializace zapríci
nuje urcité zablokování sociál
ní cirkulace.6 My mužeme ter-

íny jeho analýzy zmetaforizovat, mužeme
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Hemohouc
nosta ne
mohoucnost
státu.

Znovu
nastupuje
irkulace.

dokonce tuto analýzu zneužít a ríci, že ne
dostatek flexibility, ustrnutí v jedné funkci,
at už je to funkce profesionální, ideologická
nebo afektivní, zdaleka není známkou výji
mecnosti a sociálního nebo individuálního
pokroku, nýbrž muže být symptomem jisté
uzavrenosti, a vposledku tedy muže mít umrt
vující úcinek. Reductio ad unum (Comte)
a funkcionalita, již s sebou nese, mohly do
sáhnout obzvláštní úcinnosti v racionálním
a mechanickém usporádání spolecností;
musely se ovšem vyhnout imaginárnosti,
touze, slasti, všemu, co je neužitecné a iraci
onální. Ukazuje se, že cena této vyhýbavos
ti je pro vnitrní rovnováhu základní sociali
ty mimorádne vysoká.

Reglementování "cirkulace" a úcinné na
pravování dysfunkcí a nehod tímto usmer
nováním nutne zpusobených, tvorí odjakži
va neco, cím se moc zaobírá na prvním
míste. Moc usiluje o to, aby všechno "šlapalo
jako hodinky", at už z hlediska individuální
ho, nebo sociálního, pocínaje mýtem o Oi
dipovi s jeho známými následky a konce
soucasnými bezdomovci. To znamená, že
moc se snaží, aby vše bylo náležite usmer

nováno a aby nic nemohlo
uniknout kontrole. V predmo
derních spolecnostech v sobe
kontrola mela cosi remeslné
ho. S moderní dobou, jejíž
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dobrou ilustrací je Orwelluv Big Brother, do-
ahuje uniformizace a dozírání svého vrcho

lu. To, co se pohybuje, ze samé své podsta
[y uniká sofistikované kamere "panoptika".
Ideálem moci je proto absolutní nehybnost,
jejímž dokonalým príkladem je samozrej
me smrt.

Je možno ríci, že nejvlastnejším rysem
politiky, v jejrstarosti o rízení a produktivi
[u, je neduvera v to, co je bloudivé a co uni
ká pohledu. Zde je prícina, jak nás na to
upozornil Walter Benjamin v souvislosti
s Paríží, oné povinnosti císlování nemovi-
ostí zavedené Napoleonovou administrati
'ou. Odtud pochází, v tomtéž myšlenko

\ ém rádu, používání videotechniky
a elektroniky, charakterizující soucasné
spolecnosti. Dozírající sít se rozširuje. Ni
kdo a nic z ní nesmí a nemuže uniknout.
Dumyslnost techto technik vyznacuje vr
chol racionalistické agrese: všechno vedet,
\'šechno osvetlovat, a tedy všechno ovládat.
Uzavírání, drezura a normalizace jdou ruku
v ruce. Vedení a moc se v prubehu moderní
doby v jakési nekonecné dialektice navzá

jem posilují. Figura antického
mudrce, pripouštejícího v po
znávání sveta urcité temné ob
lasti, prenechává místo postave

experta, jemuž nic neunikne, nebot muže
mluvit o všem, a všechno je pro nej trans-
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Prijetí sveta,
jaký je,
a odmítání
zavedených
hodnot:

postmoderní
paradox.

::- ticha

.; 'Xistupu.

parentní. Je-li každé veci i každému cloveku
prideleno presne stanovené místo, nemuže
se stát nic riskantního nebo nepredvídatel
ného. Zablokování, o nemž jsme mluvili, je ,
uskutecneno. Spolecnost poté muže "be
žet" jako dobrý mechanický stroj, anebo se
zcela porouchat, k cemuž casto dochází,
když sebevýkonnejší stroj následkem opo
trebování nebo zanedbání již neodpovídá
potrebám nebo tužbám tech, kdo s ním by-
li do té doby spokojeni.

Nuže, abych se vrátil k výše nastínenému
paradoxu, jedná se práve a jen o tohle. So
ciální mechanismus, jenž je nyní dokonale

zabehnutý, obsluhovaný kom
petentními, seriózními a z val
né cásti nezainteresovanými
lidmi, tento mechanismus se
zadrel. Možná je tomu tak pro
to, že všemohoucnost, to, co
jsem nazval "totalitárním nási-

lím", se v urcitém okamžiku zvrátí do "ne
mohoucnosti". "Plnost" zacíná být porézní. "
Dokonalost odhaluje své nedostatky. Osví
censké fantasma již nemuže zakrýt, že šero
ci šerosvit predstavují rovnež urcité sociální
ci individuální složky, a že v dusledku toho,
podobne jako návrat vytesneného, se s ne
tušenou silou znovu vynorují. Prenechme .
zde slovo spisovateli, jenž si klade otázku,
zda tato spolecnost nedosáhla bodu nasy-
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.::=~osti:"Nechcípá tato spolecnost, tak dob
-= -ízená našimi diplomovanými technokra
:- 1esnaná mezi své docela nové ochranné
__;,ny, nechcípá tato spolecnost nudou?
_-:..eohlašuje neustálé putování zarostlých
-_?íkú -onech eleuzínských poutníku
-= -:eška - nejaký exodus, jednu z tech ne-
-~edvídatelných a necekaných migrací, je-
_- ž tajemství znají všechny živocišné dru

::::.-.chránící se takto pred smrtí?"7
To je vskutku to, oc tu beží. Uzavrenost,

fungující v prubehu celé mo
derní doby, vykazuje na všech
stranách známky slabosti. Ne

.::ejdeostatne príliš na tom, skrze koho se ta-
labost projevuje: hippies, tuláci, básníci,

_ zprizorní mládež, nebo dokonce turisté,
?Olapení v okružních cestách naprogramo
- ",ných prázdnin. Jisté je, že znovu nastupu-
'" .cirkulace".Je neusporádaná, ba dokonce

. 'rivá, neušetrí nikoho a nic. Rozbíjí všech
=a pouta i ustavené meze a ve všech oblas
_'" h, v nichž se vyskytne (v oblasti politic
.::.é. ideologické, profesní,afektivní, v oblasti
. ltury i v oblasti kultu), se borí bariéry. Je
:ok nemuže nic zastavit. Ve všech hlavách
':ochází k pohybu ci vrení. .

\fenechme se však mýlit: tento pohyb ne
-' nikterak vedomý. Stejne jako v prípade
illdé opravdové revoluce se jedná o ml
~ nlivý fenomén, o vlnu pricházející zdola,
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- I,

jež se zvláštním zpusobem
IGt°hntemp.lascte proJ'evuje v po sobe následujío o, cOJe .

cích náhlých náporech a vyvo-
lává-dojem urcité podivné nehybnosti. Bez
obtíží se v ní spojují boure a zklidnení. Pri
jímání sveta takového, jaký je, a odmítání
zavedených hodnot se v ní nacházejí v dob
ré a bezrozporné shode. Všechny tyto veci
jsou charakteristické pro paradoxní situace,
v nichž Goethe videl známku rodících se
kultur. Jde vskutku o zmenu tónu, o aspiro
vání na urcité "jinde", a obvyklým otázkám
a konvencním odpovedím, na než jsme byli
zvyklí, se tuto aspiraci nedarí uspokojit.
A práve tento nový duch doby a tato neu
chopitelná atmosféra nás mohou primet
k tomu, abychom v bloudení ci nomádství
spatrili v mnoha ohledech exemplární soci
ální hodnotu.

Instruktivním zorným úhlem muže být ji
stý typ cínského myšlení, zduraznující "bez
výraznost" CF. Jullien) vecí, uprednostnující

hudební pauzu, pomlku, návrat
Každo_de.nní k duležitosti ticha. Stejne tak je
bloudem. d . k . l'tomu s bud histlC ou C1t1VOS-

tí, jejíž význam v našich spolecnostech již
není pouze anekdotický nebo exotický
a jež podtrhuje fakt, že dení je bytím a byt~
dením. V zenové tradici, presneji v rámc1
Chuej Nengovy školy, je proto "neprináleži
tost k nejakému místu" samotnou podmín-
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.- u možné realizace já v plnosti celku. Mu
:::,me si rovnež vzpomenout na Heidegge
.::J\Ll sugestivní úvahu o pojmu "aletheia"
..; Reku, pojmu, který se prekládá slovem
?ravda" a jeriž nás vyzývá k tomu, aby

.' om mysleli na skrytost, jak to naznacuje
~érakleituv zlomek 123, o který se Heideg
ser opírá: "prirozenost se ráda skrývá".8

To všechno zustává zatím na rovine nará
=ek, ale jasne to naznacuje obecnou tenden
.:i období, které díky urcitému cyklickému
=á -ratu hodnot, jež jsou sice zapomenuté,
.::...estále stejne prítomné v antropologic
. ,--chstrukturách imaginárnosti, už není po
:Taveno na prométheovské pýše triumfující
~o aktivismu, ale upíná se predevším na

_ . . kontemplaci toho, co jest. Blou-
- omadstvl d-' b h hl d' k b 1:.; technoloaíc- em y z to oto e 1S a y o
'v' rozvoj. b výrazem jiného vztahu k dru-

hému a ke svetu, vztahu méne
ofenzívního, nežnejšího, tak trochu hravé
: o a samozrejme tragického, spocívajícího
:1anahlížení pomíjivosti vecí, bytostí i jejich
·;ztahu. Jde o tragický životní pocit, jenž se
. adále bude zasazovat o to, abychom se
.- prítomnosti tešili ze všeho, co se dává k vi-
.ení, ze všeho, co se dává k prožití v každo
'enním živote, a který najde svúj smysl ve

.::Iedu okamžiku, cenných samotnou svou
'Jrchavostí. Je možné, že tuto formu sociální
a individuální intenzity, tuto horecnatost,
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J.

jak by rekli nekterí, horecv~atost vy~ezující
zvláštní atmosféru okamzlku, neJlepe cha
rakterizuje práve onen relativní hédonis
mus, prožívaný ze dne na den. ." v.

Nejedná se zde o neja~ maq~tn,al~l Cl
ponekud blouznivý postoJ. ~lovu~,e~~mkt:
rak nepredstavuje výsadu nalezejlCl Jen ne
kterým. Každý z nás je praktikuje den co

den, jak to presne vystihl Jour
Clovek dain aniž o tom vedel. Dá se
na ceste.' d 'dokonce ríci, že postmo ernl
clovek je bloudením proniknut skrz n~skr~.
Ve snaze o zdomácnení tohoto termmu Je
možné mluvit o mobilite. Mobilita vznikla
z onech každodenních migrací práce ci
spotreby. Jsou tu rovnež migrace sezónní:
turismus ci cestování, u nichž, jak lze pred
pokládat, dojde k vý:nam~~m~. rozvoji~
A pak je tu také sociálm m~?vl~lt~c~masove
presuny obyvatelstva, zapnClr:ene e~ono
mickou nerovnováhou. Tohle vsechno Je za

jisté banální, nicméne s~ v to~ s~rývá ne:
zanedbatelná dávka dobrodruzstvl. Takove
dobrodružství muže být zamýšlené, prevza
té ci trpené, ale o to zde nejde. Mužeme je
chápat jako soucasnou mod~laci o~é .to~hy
po "jinde", jež se pravidelne zmocnuJe Jed
notlivcu i širokých mas.

Opet je zde paradox, nebot reáln~ civ~a?
tasmatická cirkulace nikdy nebyla dulezlteJ
ší než v okamžiku, kdy se technostruktura
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:.omnívala, že se jí podarilo všechno ustálit,
-mernit a predvídat. Nazvaljsem to "lstí ima

? árnosti", nebot imaginace využívá tech
:.ologického vývoje k prekracování hranic,
:: ansgresi zavedené morálky, k tomu, aby
::-:-0vla celým svetem a vyzkoušela jeho cet
:.,,; možnosti. Minitel (francouzská pocíta
~o -á sít, pozn. prekl.) a letecká doprava, in
-"rnet a rozlicné elektronické síte, televize
~ informacní toky, to všechno umožnuje,
.- obrém i špatném smyslu, prožívat v reál
::,,;m case a predevším kolektivne ruzné
.__turní, vedecké, sexuální a náboženské
=---- šenosti - a práve ony charakterizují exi-
_ . stenciální dobrodružství. Mož~

~ odruz- t' k b " d 1 k~i a primát nos 1 " Y erprostoru z a e a
- hu. nejsou vycerpány, ale presto

již svedcí o kulturním oboha
=~_-,které je vždy spjato s mobilitou a cir
:..._:ací,at už se vztahují na ducha, na snení
_ okonce i na fantasmata, které s sebou
- _ e všechno nutne prináší. Technopolitní
~o -ek, prestože se nachází na urcitém mís
.; existuje pouze ve vztahu (ci ve vztazích).
~"Xymorón dynamické zakorenenosti, ke
-~:-ému se ješte vrátím, j~ aktuálnejší než
.-:.~-jindy a v soucasnosti dává nový smysl
.z·ckému archaismu dobrodružství.

:,.-ž v náboženském presvedcení je totiž
=- -orenena domnenka, že nomádství izra
.:.-:-ému lidu umožnuje, aby se udržel coby
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pevná entita. Vyhnanství bylo v tom~oohled~
faktorem soudržnosti a vytrvalost1. A u za
kladu evangelijního poselství zase stojí ide
ál homo viator, clovek-cestovatel, jehož prí
kladem se stává i sám Kristus, skrze mýtus
o nanebevstoupení, kanonizující touhu po

. "jinde". A existuje mnoho ná
Post.moderm boženských tradic, zduraznují-
extaze. . . v , k Vk. cích nutnou inlClacm z ous u

spocívajíd v putování. Potulný život byl ku
príkladu povinností mnichu ve staré In~ii.
Toto bloudení je však vždy vektorem SOCla
lizace, setkání s Velkým druhým, at už mu
dáváme jakékoli jméno.

V tradici je zakorenena i predstava, že
v rámci pravidel pohostinnosti je nutné
uctít potulného cestovatele tím, že s.e :nu
nabídne to nejcennejší, trebas i to, co Je clo
veku nejbližší. "Ctít hosta je ten nejl,epší
zpusob, jak si vydobýt zás.luhy.~oud!y SU:
daršána jednoho dne pravd ke sve pocestne
manželce: Nikdy nesmíte odmítnout uctít
hosta." A když se u nej objeví potulný
mnich, nabídne mu to, co mu bylo nejdraž
ší: onu ctnou manželku.9

Takové mravoucné vyprávení urcitým pa
roxysmálním zpusobem výstižne zdur~nuj~
ono primum relationis, náležící k eXlstenc
nímu dobrodružství. Ze sociologického
hlediska mužeme ríci, že se jedná o ideální
typ, o urcitou "formu", jež je poté druhotne
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-=_ žívána v bežném živote. Mužeme si však
:; [ otázku, zda ony soucasné mobility,

_-'chž byla rec, nenacházejí svuj puvod v ta
-éro strukture. Nezapomínejme, že sám

'n existence (ek-sistence) evokuje po
hyb, zlom, odchod, neco vzdá-

!Ira I hi ené o. Existovat znamená vy-
:i«:ionalite. cházet ze sebe sama, otevírat

se jinému, treba i transgresiv
zpusobem. Práve transgresivní prístup

-= ostatne vždy nejzretelnejším príznakem
-' -ní energie, vitální potence stavící se

-=. i umrtvující moci ruzných forem uza-
-"nostL Pri setkání s tím, co prevládalo
"!\.onomii já a v ekonomii sveta, vlastním

_.:..'""Žoaznímuindividualismu, proto být-mi
= sebe predstavuje zpusob, jak se otevírat
-~ru i druhým. Rozmanité soucasné "extá-
;-. at už jsou jakéhokoli typu: technické,
.:..rurní, hudební ci afektivní, v tomto

:-:.-slu znovu stvrzují prastarou touhu po
..:' 'ulaci. Po cirkulaci zboží, mluvy, sexuali
=- po cirkulaci zakládající celý sociální ce
;... a umožnující mu setrvat v jeho bytí: tou-
_ po dení.
.\.bychom tuto dynamickou zakorenenost

enili, je samozrejme nezbytné uplatno-
-= myšlení, které není pouze racionalistic

. :: Virealistické, jako tomu bylo behem celé
=oderní doby. Možná je dokonce nutné
_ '~domit si presycenost analýz založených
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na reprezentaci vecí a naucit se držetpros~é
"prezentace" toho, co jes~.R~preze~tace Je
vetšinou obycejnou proJekCi, kdezto pre
zentace se pridržuje toho, co se dává k vi
dení. Ne snad že by taková nutnost byla po
stacující, je však dobrou propede~tikou
k docenování sociálních i individuálmch fe
noménu a situací, které nelze již rozpoznat
v existujícím stavu vecí, ale opírají se o t?,
co jest, aby tak aspirovaly na to, co by byt
mohlo.

Tím se jasne vymezuje povah,a naš~ hypo
tézy: touha po bloudení ve svych ruzn~ch
zpusobech predstavuje jeden ze základmch

pólu veškeré sociální struktu-
Flanérstuí: race. Bud jako na odiv stavená
~;~7s~~!ce.exoterická hodnota, anebo na-

opak v modu ezoterické taje~
nosti. Je to touha po vzpoure pr?ti ~unkcto~
nalite, proti delbe práce, proti ~rehnan~
specializaci, cinící z každého z n~s pou~e
kolecko v prumyslovém mechamsmu, Ja
kým by spolecnost ráda byla. S~rze t~~~
vzpouru se vyjadruje ona nutna zahalct
vost, onen význam, jaký má pro lidskou tou-
lavost prázdnota a ne~cinnost. .

Rekl jsem, že odstíny takového post~Je
mohou být velice ruzné. Muže se jedna~, Ja~
to s mimorádnou pronikavostí analyzuje Pt
erre Clastres v souvislosti s indiány kmene
Guarani, o setrvalé hledání "zeme bez zla".
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-5kerá teritorializace, veškeré obývání pro
-6 - rámci a v dusledku tohoto hledání by-
-- nouze urcitou pauzou, címsi zcela provi-
- ~ním. Všechna jejich energie se upíná
.- -omu, co nazývají "zemí ne-jednoho", kra
=:11. v nemž se práce, neštestí a moc samy

ebe vytrácejí.
Je ostatne symptomatické, že "zeme bez

~- není nicím jiným než zemí plurálních
o' • hodnot: "Zlo,totJedno". ,Jinde"
. -e a rollzng. v,, d k::'jne. Je pntom tlm, co se nere u u-

je na funkcionalitu, na produk
=-:ní aktivitu a na moc, jež je podepírá.1o
--orimitivních spolecenstvích lze najít mno
~:opríkladu dokládajících takovéto pnutí,
:..-:erénemužeme oznacit za utopické, nebot
sou jím prodchnuty zpusoby bytí i myšlení
':JOlecnosti v jejím každodenním živote.
. \ diskrétnejší podobe, v podobe jakého

:. mezzovoce, se setkáváme s tímto tíhnutím
.::_jinde" behem celé moderní doby. Príkla
':em muže být to, co Wa1terBenjamin nazý
--1 "flanérství", jistý protest proti rytmu ži-
--ota orientovaného výhradne na produkci.

I flanér muže být opet chápán jako ar
-. etyp urcité formy odporu, v tom smyslu,
=" klade duraz na zahálcivost i se všemi s ní
.:?ojenými "nerestmi", jak je nazývá ekono
_ ická morálka. Taylor ostatne vyhlásí válku

ráve flanérství jakožto necemu, co pre
:: ríliš odporuje uzavrenosti nutné pro in-
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dustriální ideologii, a jiste tak neciní pronic
a zanic. Není radno zapomínat, že vykoná
vání práce je nerozlucne spjato s ustáleností
mravu. Flanér a contrario upomíná na jiný
typ požadavku: na požadavek otevrenejší
ho, méne ochoceného života, na nostalgii
po dobrodružství.

] ako známku návratu k bloudení v sou
casných spolecnostech je konecne možno
pripomenout, že konstantou zasluhující po
zornost se stane i obsedantní myšlenka do
provázející dejiny rockové hudby, totiž té"
ma "valícího se kamene".

Pripomenutí, že clovek je na ceste - ,J'm
a rol/in' stane" (Muddy Waters, 1950) -, pre
vzaté z mýtu cernošských otroku, odtrže
ných od rodné Afriky, se znovu objeví u Boba
Dylana - "like a rol/ing stane" - a samozrej
me také jako název známé rockové skupiny.
Toto "duchovní nomádství" - "Tm a wande
ring spirit" (Mick ]agger) - je možno z ne
jednoho duvodu chápat jako emblém utváre
jícího se sveta.ll Nejsem sice v hudbe príliš
kompetentní, ale presto bych zduraznil, Ž\C

takováto obsedantní myšlenka má pro
strukturaci postmoderní imaginárnosti do
zajista urcité dusledky. Stejne jako každý za
kládající mýtus je totiž zpívána, zakoušena
a.samozrejme spolecne prožívána predtím,
než se o ní teoretizuje. Ohlasy, jichž se mu
že tematice "valícího se kamene" dostat, se
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=- :.J., ?to ?l~diska nijak neomezují na oblast
-=::IYldualnl psychologie.

,-'-té je, že tyto tri príklady: "zeme bez zla"

_ . ?iánu kmene Guarani, modernistický
-_~,:1erav~o~d.obí rol/ing st01'les,uvedené jen
-=:-0, zbezne ilustrace, pripomínají, že blou-
=.:::11,coby více ci méne viditelná cervená

::::. muže být chápáno jako antropologická
:1 tanta, která stále znovu a bez ustání

::... d~ v každém jednotlivci i v sociálním te
.=-.;;e Jako celku.
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II. Nomádství jako základ

"Naším opravdovým osudem
je možná být vecne na ceste,

neustále litovat a nostalgicky toužit,
stále dychtit po odpocinku

a bez prestání bloudit.
Posvátná je ve skutecnosti jen ta cesta,

jejíž cíl neznáme,
ale po které presto vytrvale jdeme,

krácejíce temnotou vstríc nebezpecí,
aniž víme, co nás ceká. "

STEFAN ZWEIG



Pritažlivost
a odpudivost
zmeny.

...

Strach ze stavu zradu

Durkheimem zavedené neustálé precháze
_j mezi okamžiky sjednocenosti, mezi tím,
co nazývá "bytí ve stavu kongregace" a oka
mžiky, v nichž se skupiny opet rozptylují
po celém teritoriu, mužeme pokládat za zá
KOn vládnoucí lidským spolecenstvím. Jed
_á se o rytmus, který muže být promenlivý,
avšak nacházíme ho jakožto konstantu ve
všech spolecnostech. Je ostatne možné si
\'šimnout, že tento sociální rytmus v jistém
myslu kopíruje rytmus "kosmického živo

ta".12 Mezi temi, kdo se pokoušeli o tento
typ analýzy, bylo mnoho sociologu, kterí
zduraznovali "sezonní promenlivost spolec
ností". V prostredí všeobecne rozšíreného
pozitivismu byly tyto variace vetšinou pri
pisovány objektivním prícinám ci funkc
ním, zejména ekonomickým nutnostem.
Základ této "promenlivosti" je však ve sku
tecnosti predevším náboženský. Tomuto
výrazu je samozrejme treba dát co nejširší
význam: význam neceho, co se týká vstupo
vání do vztahu - "souvztažnosti" (Bol de
Balle) - s druhými a se svetem.

Bloudení a nomádství, byt je
mužeme pojmenovávat jakko
li, jsou takto vepsány do sa
motné struktury lidské priro-
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-:--al/1ml v po
~zmeny.
3olestnost
-!Rdnických

zenos ti, a to jak do prirozenosti individuál
ní, tak sociální. V jistém ohledu predstavují
nejzjevnejší výraz plynoucího casu, neú
prosného pomíjení všech vecí, jejich tragic
ké prchavosti. Práve tato nezvratnost stojí
u korene oné smesi fascinace a odporu, vy
volávané vším, co souvisí se zmenou. Po
hádky, legendy, poezie i próza toto téma
rozvíjely donekonecna, a cinily tak zpuso
bem, jenž je o to vtíravejší, že nejvlastnej
ším rysem osudu je jeho neovladatelnost.

Behem celé moderní doby, kdy prevládl
takový typ historie, kterou si jednotlivci i so
ciální celky mohli po libosti pretváret, jsme
na to tak trochu pozapomneli. Od dob osví
cencu, jejichž hlas se v soucasné dobe stále
ješte tu a tam ozývá, spocívaly všechny roz
licné filozofie, charakteristické pro tuto
epochu, na ideologii panování, na logice
ovládání lidí i vecí. Tvárí v tvár faktu, Žekofr.
trola a vláda nad lidmi i vecmi je stále ob
tížnejší, nás návrat "osudovosti", tedy toho,
ve vztahu k cemu vcelku nic nezmužeme,
možná odkazuje na urcité myšlení zmeny,
to jest neceho, co zpúsobuje, že bytí se na
chází v neustálém dení.

Stejne jako je tomu se vším, co se týká osu
du, i zde se samozrejme jedná o neco, co
má vztah k bolesti a utrpení. V tomto ohle
du se mužeme vrátit k samému pocátku in
dividua, k jeho zrodu. Šok z tohoto zrodu,
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úkony ženy-vedmy (matky),
a o neco pozdeji odstavení od
prsu, to všechno patrí do ob
lasti zmeny,13a to zmeny trau-
maticky prožívané. Takto se za

-: -íná osud. Práve toto v hloubi zakládá
__'<1chpred plynutím casu a pred zmenami
::~edpokládanými v souvislosti s ním.

Detství, dospívání, mládí a ucednická léta
~ _; ?usl~dku toho více ci méne pohnute
';::Ullvana Jako souslednost stretu s okolím
~=- se.bou samým, se svetem obecne. Tyt~
- _ztrz~y,.separace, ale také úzkosti a nadeje,
-.. s mml neodlucne souvisejí, byly náležite

=~.razneny :~znými formami psychoanalý
~-. ~aznacuJl to zde pouze v narážkách

.'ch upozornil na fakt, že bloudení a útek
-:J hluboce vtišteny do naší strukturace
-.- z hled.iska individuálního (narození),

:lo: z hlediska spolecenského (nutná roz
.;:~.enost). Schéma prchání má archaické
. ~eny.Není tedy prekvapující, že se v po
=-,je bodu opet vynoruje. jisté je, že stojí
- ~amého základu veškerého stavu zrodu.

-.-jistých okamžicích se totiž vyskytne co-
o odkazuje k cistote pocátku. Jakási pa

nenská krása, bohatá na mnoho
cetné možnosti. Vzpomínka na
archetypální mládí vecí i sveta.
Jde tu o rekurentní proces, kte
rý se v urcitých cyklech opetne
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vynoruje v kolektivní pameti. Slouží jako roz
pomínka na akt zakládající nejakou lásku,
nejaký ideál, národ, kulturu, a tím dodává
dotycné entite nových sil, posílí ji a obdaru-
je ji novou životností. .

K povaze vecí patrí, že když se neco usta
ví a institucionalizuje, zapomene se tím do
brodružná stránka onoho ustavení vyzna
cující pocátek. Nomádství je tu proto, aby'
t,?to pocátecní dobrodružství pripomínalo.
Casto je pouze urcitým nostalgickým mo
mentem, projevujícím se napríklad v pru
behu rituálních oslav, s nimiž se setkáváme
v soukromém i verejném prostoru. V trva
lejší podobe objevujeme nomádství v pró
ze ci poezii oslavující transgresivní lásku ci
zpodobnující ony anomické situace, které
zavedená morálka v rámci každodenního
života zatracuje. Mýtus potulného rytíre, at
už muže v soucasné dobe nabýt jakýchkoli
podob, zustává v kolektivní imaginárnosti
prítomen. Pud cestovatelství a hledání slun
ce není nicím marginálním ani v industriál
ních spolecnostech. Jde rovnež o urcité od
stíny hledání svatého grálu. Nomádství

. . ." zustává plodným snem, jenž
Nomadstvl }a- . , .....
kožto cosi in- upomma na to, co Je mstltuu)l-
stituujícího. cí, a tím relativizuje umrtvující

tíži toho, co je instituované.
Tato relativizace oslabuje pevnou víru v ne

omezený pokrok a pripomíná, že tento po-
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krok nemuže existovat, pokud jím neproni
ká pravidelný návrat urcité formy "regresu"

ci "regredience". Návrat k archa-
"Regredience" . ký c ' . v b Ijakožto cosi IC m lormam, Jez y y pova-
instituujícího. žovány za prekonané, ale které

více ci méne vedome stále roz
hlodávají kolektivní imaginárnost a zpuso
by bytí. Tento "regres" obcas není pouze
nostalgický a nemá jen povahu vzpomínky.
Muže se vyjádrit i v paroxysmální podobe.
Z tohoto hlediska jsou instruktivní ruzná
chiliastická hnutí. Vetšinou se snaží o to, aby
nechaly vyvstat onen zvláštní, cizí, nomád
ský aspekt, na jehož základe se daná kultu
ra utvorila. Z mnoha príkladu uvedeme jen
jeden: historikové ukázali, že Savonarolovo
pusobení mohlo krome svých teologických
dimenzí sehrát roli pri odhalování mýtu
Florencie jakožto dokonalého mesta. Mnich,
který je ve meste cizincem, onomu mestu
pripomíná, že je krome svého aspektu "za
jištenosti" také nositelem urcitého ideálu,
presahujícího hmotný blahobyt a materia
listickou konzumnost.14

Taková chiliastická punktualizace není ni
cím výjimecným. A soucasné fanatismy, roz
licné formy tekavosti a cetné anomie pred
stavují, at už si toho jsou, nebo nejsou
vedomy, více ci méne násilné pripomínky
urcitého spolecenského ideálu. Nezávisle
na jejich výstrelcích se projevuje síla onech
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Toulavost
a kolektivní
]Je~JeclomC
Stinná strana
piitomná
v iniciacní
ceste.

humanistických hodnot, cinících z nevypo
cítavé štedrosti, solidarity a vzájemné po
moci samotný základ veškerého spolubytí.
Duležitá totiž není - stejne jako tomu bylo
v prípade Savonaroly - jejich doktrinální
(teologická, politická, ideologická) "rouš
ka", nýbrž požadavek harmonictejšího spo
lecenství, které prekonalo nespravedlnost,
ekonomické nerovnosti a ostatní sociální

Snení o do- výsady. Otupující institualizaci,
brodružství ekonomickému cynismu ani
otrásá intelektuálnímu konformismu
pevností kd dinstitucí. se ni y nepo arí zcela vymý-

tit urcitý odveký sen, jehož vý
razem je práve nomádství, otrásající ustále
ností vecí i lidí.

!.- V zemi, kde význacnou roli v utvárení ko
lektivní predstavivosti sehrálo ~ma hrani
ce, upozornili sociologové chicagské školy
na to, jak velký význam má v moderním
meste figura bezdomovce ci vandráka. "Tu
lák", jak naznacuje už samo jméno, funguje
v jistém smyslu jako špatné svedomí. Samot
ným svým postavením se dopouští násilí na
ustáleném rádu a upomíná na hodnotu ce
stování ci toulání. Nestací tedy analyzovat
ho na základe psychologických kategorií ja
ko labilního a nepokojného jedince, nýbrž

Hledání jako výraz jisté antropologické
Eldoráda. konstanty: konstanty pudu pru-

kopníka, který je ve svém hle-
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dání Eldoráda hnán stále kupredu,15 pocho
pitelne s tím, že ono Eldorádo, stejne jako
zlato pro stredoveké alchymisty, nemá co de
lat s vlastnením hmotného a zpenežitelné
ho statku a predstavuje naopak symbol ne
konecné cesty, symbol hledání sebe sama
v rámci lidské komunity, v níž jsou duchov
ní hodnoty dusledkem kolektivního dobro
družství. Aby toto dobrodružství mohlo po
kracovat, musí být hranice posouvána stále
dál.

Dobrodružství, stejne jako fantazijní pred
stavy, sny a jiné spolecenské vidiny, je urci
tým skrytým vláknem, procházejícím celým
sociálním telesem. Podobá se onem zárivým
útvarum krystalu skrytým v nitru skal, útva
rum, které hledac zlata ci drahých kamenu
nalezne až po dlouhé drine, poté, co se pro
hrabal celými tunami kamení bez jakékoli

hodnoty. Ernst Junger v techto
krystalických útvarech videl
"predstavivost hmoty". Stejne
tak je tomu s dobrodružstvím
a jeho ruznými odstíny: blou
dením, nomádstvím, anomií,
tuláctvím atd. Krcí se hluboko

v kolektivním nevedomí a žádá si dlouhou
a bolestnou "práci", než se vynorí ve vedo
mí a než je prijato jako nedílná soucást so
ciální strukturace.

Tato "stinná strana" je však nejprve poci-



Neduvera
"establish
mentu" vuci .
cestovatelzlm.

Barbar pri
chází narušit

pokojnost
usedlíka.

tována jako nebezpecí, a tím se pripojuje
k traumatu z pocátku a k utrpení zpusob 0
vanému ruznými zmenami. Platón, jenž se
zajímal spíše o sociální regulaci než o du
chovní dobrodružství, proto ve svém zra
lém díle zduraznuje znepokojivý charakter
postavy cizince. At je jeho cíl jakýkoli - ob
chod, iniciacní cesta ci prosté potulování -,
je pouhým "stehovavým ptákem" a jako ta
kový musí být dozajista prijat, ovšem musí
se tak dít "u mesta, mimo mestský obvod".
Úredníci musí, dodává Platón, dohlédnout
na to, aby "žádný z takových cizincu neza
vádel nejakou novotu", a stýkat se s nimi,
jen pokud je to nutné, "ale co nejméne"
(srov. Zákony, XII, 952).

Neduveru, stíhající ony "steho
vavé ptáky", snad ani nelze vy
jádrit lépe. _Pro filozofa, který
má v úmyslu posílit "stálost" po
litické moci a sociální zabezpe-

cenost touto mocí produkovanou, predsta
vuje cestovatel nepopiratelné mravní riziko
proto, že s sebou prináší novinky! Tyve sku
tecnosti nejsou nicím jiným než nejvlastnej
šími charakteristikami bloudení; jakmile se
clovek jednou nastálo usadil, má tendenci
na ne zapomínat, ba dokonce je i popírat ci
pranýrovat. Cestovatel je príznakem "para
lelního sveta", v nemž je afekt ve svých roz
licných výrazech címsi bludným a v nemž
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má anomie sílu zákona. Práve tohle vyvádí
z míry moudrého správce obce, jehož jedi
ná ambice spocívá v predvídání a v dusled
ku toho i v odmítání všeho, co je cizí a ne
predvídatelné.

Jakmile Rímané ustavili svoje Imperium,
to jest svoji vládu nad veškerým známým
svetem, nacházíme u nich tutéž neduveru.
Jak zduraznuje Rufin, strach Rímana z bar
baru pochází z toho, že jsou to nomádi, z je
jich "schopnosti pohybu". Opet zde nalézá

me hruzu ze zmeny a ze všeho, ,
co se pohybuje. Barbar prichá
zí narušit pokojnost usedlíka.
Predstavuje potenciální bouri,
záplavu, zkrátka neco nepred

vídatelného. "Nic nepopuzuje byrokrata to
lik jako svoboda techto tuláku."16Práve zde
leží jádro problému: barbar potvrzuje svoji
svrchovanou moc nad svým životem tím,
že muže uniknout. Jeho "eskapismus", jeho
schopnost unikat, ho v každém okamžiku
predisponuje ke vzpoure, k rádení, k roz
vrácení zaveaeného rádu. Neztratil nic ze
své náchylnosti k pohybu, ciní z ní dokonce
urcitou kulturu, a od okamžiku, kdy pre
vládnou hodnoty ustálenosti, neco takové
ho nemuže být tolerováno.

Barbar zde predstavuje príhodnou meta
foru nebezpecí vyvolávaného oním paralel
ním svetem, z nehož spolecnosti vzešly
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Síla
vytesneného
barbarství.

Most, jenž
spojuje,
brána,jež
uzavírá.

Spolecenská
bytost je cha
rakterizová
na nestálostí,
cirkulací,
dením.

a který si uchovávají v pameti, ale ze které
ho mají zároven strach. I když
ho na okamžik mužeme zakrýt
ci zapomenout, jeho osudu ne
unikneme. Tento osud se na

konec vždy znovu vynorí. Nekdy se tak de
je se silou vytesneného, avšak vždy se to
stává neocekávane. V tomto smyslu se jed
ná o osud bloudení, které - prestože je po
tenciálne nebezpecné - pripomíná plodný
aspekt pocátku, sílu toho, co instituci utvárí,
a dynamismus toho, co je pohyblivé.

Nomádství v dejinách

Figura tuláka je tedy ve všech spolecnos
tech strukturálne ambivalentní. Jakožto roz
pomínka na zakládající mýtu s soucasne fas
cinuje a budí odpor. Na tuto ambivalenci

upozornil Georg Simmel. Dob
re o tom svedcí jedna metafo
ra, kterou nescetnekrát použil:
most je z hlediska obce tím, co
spojuje, zatímco brána je ne

cím, co uzavírá. Taková predstava nás vyzý
vá k tomu, abychom uvažovali o vzdálenos
ti a blízkosti, o pritahování a odpuzování
a o jejich zároven komplexních a do sebe
zapadajících vztazích. Cizost a cizinec pod
le Simmela sehrávají v sociálních interak-

cích nepopiratelnou úlohu. Slouží jako pro
stredníci ve vztahu k exteriorite a v dusled
ku toho i k rozlicným formám jinakosti.
Z tohoto hlediska jsou nedílnou soucástí
sociálního seskupení jako takového a jako
takové je i strukturují. At už se tak deje po
zitivním zpusobem, anebo tak, že slouží ja
ko kontrast, podminují "reciprocní vztahy",
tedy základní prvky jakéhokoli spolecen
ství.

Simmel se k této tematice casto
vrací, napríklad když nastinuje
paralelu mezi faktem, že cizi
nec je obchodníkem a že ob
chodník je cizincem.17 Tyto ter
míny je treba chápat v rámci

"obecné ekonomie", ekonomie smenného
obchodu, ale také v rámci afektu a promlu
vy. V každém z techto prípadu je cizinec ja
kýmsi "kolemjdoucím". Spolu s ním vychází
najevo, že bytím sociálna je tekutost, cirkula
ce, že sociální sféra je nepretržitým dením.

Na tuto tekutost se mužeme blíže podí
vat, trebaže pujde pouze o ilustraci v podo
be prehledu. Není samozrejme možné být
v tomto bode vycerpávající; bude se jednat
výhradne o zduraznení nekterých náhodne
vybraných náznaku a o poukázání na struk
turální význam cizince. Chamoux napríklad
ve své pozoruhodné analýze helénské civi
lizace podává dukladný popis všech cizin-



Duch Recka:
zakorenenost
v obci
a kosmopoli
tismus.

Židovská kul·
tura: diaspo
ra a synkre
tismus.

cu, z nichž sestávaly recké obce. Je to puso
bivý výcet, který krome obchodníku strícto
sensu prihlíží k politickým uprchlíkum,
žoldnérum, nejrúznejším umelcum, filozo
fum a ucencum, a také k dionýským her
cum - ti všichni prispívají k tomu, že "v lid
ských duších se rozvíjí pocit spolecné
kultury a etnické solidarity mezi obcemi";
je to cirkulace lidí, která rozpínajíc se od
spolecenství ke spolecenství, ustavuje mezi
temito spolecenstvími silný ne-institucio
nální vztah a podporuje spolecnou kulturu
v nejsilnejším slova smyslu. .

Werner Jaeger, jehož prínos pro pochope
ní utvárení reckého cloveka je dobre znám,

tuto analýzu dovádí ješte dál
a v souvislosti s potulnými so
fisty zduraznuje, jak "neustále
cestovali od mesta k mestu, nec

meli takríkajíc žádnou státní
príslušnost". Na to je treba náležite upozor
nit, zejména je-li nám známo, že taková cir
kulace byla výrazem velké svobody, posilu
jící afirmaci komunity a zdatnost (areté)
nutnou k jejímu zpevnenps Je zajímavé si
povšimnout, že podstata reckého sveta spo-
cívá na dialektice mezi zakoreneností v ob
ci a nezávislostí, nerkuli kosmopolitismem.
Jde o dialektiku vyústující do onoho uomo
uníversale, jenž umožnil, aby antické myš
lení posloužilo jako základ a trvalý refe-
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rencní bod pro západní civilizaci. V rámci
sociologie poznání je modelem tohoto ty
pu figura potulného básníka v tom smyslu,
že klade duraz na duchovní svobodu obo
hacující kulturu v okamžiku jejího založení
a otevírající urcité trhliny, když civilizace, jež
z této svobody vzešla,' vykazuje tendenci
uzavírat se v sobe samé a hrozí jí, že zakrní.
"Zdatnost" antického sveta spocívá v jeho
otevrenosti. V tom tkvela jeho velkolepost
a tajemství jeho pritažlivé síly.

Podobným zpusobem bychom mohli in
terpretovat svet židovství, který byl už sa
mým svým vymezením místem prechodu

a v dúsledku toho také skutec
ným tavicím kotlem, v nemž se
vyvíjela nejprve kultura židov
skáa poté postupne i ruzné
kultury krestanské. Schopnost

židovské kultury pretrvávat v case a odolat
rozlicným diasporám, jimiž prošla, dozajis
ta za mnoho vdecí jejímu puvodnímu syn
kretismu.Jak zduraznuje významný historik
židovského sveta Guignebert, taková život
nost je ve skutecnosti možná jen proto, že
židovství dovedlo vstrebávat nové prvky,
a tím se vyvíjet. Mužeme dodat, že v mno
hých oblastech podávalo jedinecné výkony,
címž si ostatne vysloužilo onu známou ne
návist. Existovali nescetní umelci, ucenci, fi
lozofové a podnikatelé vykazující ve všech
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ohledech výjimecnou kreativitu. Taková plod
nost nepochybne vzešla z vlastního oboha
cování prostredictvím výpujcek zvnejšku.

Max Weber ve své úvaze o "etice praotcu"

výstižne ukazuje, jakou roli ve starovek~rr:
judaismu sehrálo nomádství a rozmamte

. . hodnoty, jež jsou s ním spjaty.
NokmadstVl. Kmenová solidarita, "osobnía menova .
solidarita zabezpecenost", pOClt ekono-
starovekého mického spolecenství ochrana
judaismu. I . " k ttímto spo ecenstvlm pos y 0-
vaná jednotlivci, to všechno je vnitrn~ sp!a
to s cestovatelským charakterem pnmltlv
nich židovských kmenu.19

Mužeme se domnívat, že tyto charakteris
tiky se hluboce vepsaly do kolektivní pa
meti. Cizost a cizinec v ní také hrají urcitou
strukturní úlohu. Ne snad že by do ní bylo
vcleneno všechno, co prinášejí. Existovaly
pochopitelne urcité volby, absorpce a také
odmítnutí, avšak židovská kultura byla
v okamžiku svého ustavení podrobena je
jich tlaku. Jako taková se konstituo}'ala prá
ve na základe tohoto tlaku, což jí následne
umožnilo, aby se prizpusobila onem sve
túm do nichž se rozptýlila, a aby vzdorova
la c~tným a obzvlášte desivým výkyvúm,
jimž musela celit.

Tyto dva príklady svedcí o banálním his
torickém faktu, který je dobré zopakovat,
totiž že Stredozemí predstavovalo pozoru-
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hodné místo setkávání všeho druhu. Mohli
bychom uvést mnoho jiných príkladu této
intenzivní cirkulace; je možné, že nebyla ci

zí schopnostem kultur, které
se z ní zrodily. Politické schop
nosti se rychle saturují, zatím
co síla myšlenek prežívá mno
hem déle. Je však známo, že

"závan ducha se zvedá, kde se mu zachce"
a že pri svých cestách prekracuje hranice,
bývá obohacován rozmanitými vlivy, s ni
miž se setkává, a na oplátku vstupuje do
tech, kdo se oddají dynamismu jeho vzma
chu. Vzepetí kultury se nestará o iluzorní
bariéry, které se pokoušíme vystavet, aby
chom ochránili ruzné konformismy "estab
lishmentu". Podle potreby se premenuje
v bouri smetající vše, co jí stojí v ceste, a my
se poté stáváme svedky pádu ríší, které
jsme považovali za nejpevnejší. Takový zá
van vetru, at už je divoký, nebo má podobu
setrvalého šumení, je ideální metaforou ne
usmerií.ované cirkulace. Je zdrojem vydech
nutí i nadechnutí. Nese s sebou plodivá se
mena. Je zkrátka zárukou stále znovu se
rodícího života, oduševnení, jež je schopno
dlouhodobe odolávat smrtonosné tíži vše
ho, co má tendenci ke kostnatení.

V protikladu k tomu, co se obvykle tvrdí,
je i stredovek obdobím intenzivní cirkula
ce. Historikové si všímají setrvalého nomád-
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ství probíhajícího v mnoha oblastech a do
týkajícího se všech sociálních vrstev. Vez

meme si napríklad historii krí
žových výprav, která krome
náboženských motivací vyjad
ruje nepopiratelnou touhu po
"jinde".Je známo, že ackoliv vo

jenské úspechy byly velice chabé, cást ev
ropské aristokracie byla kontaktem s jinými
civilizacemi fascinována.

Tento styk v nejednom ohledu pozmenil
mravy, zpusoby života a myšlení, ba dokon
ce i sexualitu. V nejvyšší míre z nej težily ze
jména písne o hrdinských cinech, poezie
a filozofie. Težily z nej natolik, že Friedrich
II., císar Svaté ríše rímské národa nemecké
ho, neváhal i se svým dvorem prijmout
muslimskou víru i zvyklosti a vytvorit urcitý
synkretismus, který zanechal hluboké stopy
v jižní Itálii a na Sicílii.

Co se týká opacného konce sociální šká
ly, Emmanuel Le Roy Ladurie si všímá "ven
kovského sem i-proletariátu bez stálého prí
streší" s výraznou zálibou v "neposednosti"
a v nomádstvPO Mužeme ocihlédnout od

použitých termínu a domnívat
Lidové se že u pocátku takovéto tou-
a aristokra- I" "'h d ~ ktické hledání . avostl nest0J! vy ra ne e 0-
Grálu. nomické imperativy. V této li-

dové "neposednosti" sehrává
nemalou roli predstavivost. Hledání grálu
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není pouze záležitostí aristokratickou a na
chází svuj výraz v nejrozmanitejších vrstvách
populace. Ze stejného soudku jsou dozajis
ta i ony cesty po Francii, které museli absol
vovat tovaryši, než mohli vstoupit dá cechov
ních sdružení, stejne jako iniciacní putování
mladých meštanu, nemluve o toulkáéh ob
chodníku. Když si celou vec srovnáme v hla
ve, všechny tyto cesty predstavují soucasne
prícinu i dusledek mimorádne pohyblivého
"ducha doby", který prekracuje vše, co bylo
v sociálních stavech omezující a ustrnulé.

K. oznacení paroxysmální formy tohoto
n6mádství ostatne sloužil jeden generický
termín: "goliard". "Goliard" byl ve stredove-

ku nekdo, koho by bylo možnéKreativita
dionýskJích nazvat nekonformním, prosto-
hodnot pášným, nevázaným, potulným

intelektuálem. Za jeho emble
matickou figuru muže být považován Villon.
Ve velkých evropských mestech té doby,
a zejména v Paríži, se "goliard" stává novým
vtelením starovekých dionýských hodnot,
jejichž ponekud anomický dynamismus
stál u základu živoucí poetické kreativity.
Tento nonkonformismus, neprizpusobující
se.obecným pravidlum aseptizované sociál
ní sféry, pripomíná sílu a obohacující
aspekt anomie. Naznacuje rovnež, že dojde
li k integraci takové anomie skrze její speci
fické rituály - pitky, výstrednosti, prostopáš-
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nosti atd. -, nemusí být pro celek sociálního
telesa zdaleka necím škodlivým a umožnu
je mu nalézt jakousi globální rovnováhu.
Celou tuto temnou stránku, konstituující in
dividuum, se vyplatí sociálne ventilovat prá
ve skrze její integraci, nebot jinak hrozí, že
se ve zvrácené podobe vynorí v urcitých ex
plozích, které by potom byly naprosto ne
kontrolovatelné.

Mimorádne sugestivní vykreslení z pera
Alaina Grase, shrnující teze historika Philip
pa Ariese, jasne ukazují, nakolik se stredo
vek, v protikladu k domestikovanosti mo- .

derní doby, bytostne zakládal
na míšení, na pohybu, na bour
livém a hravém dynamismu.
Abychom uvedli nekolik prí

kladu z každodenního života: verejné lázne,
v nichž se mísí osoby obou pohlaví, toulky
"studentu" (kterým mohlo být "patnáct ne
bo treba ctyricet let"), nestabilnost partner
ských dvojic a prednostní úloha pripisova
ná kolektivite: rodová príslušnost, rozšírená
rodina. Obzvlášt instruktivní metaforou je
fakt, že sama domácnost byla otevrená a da
lo se do ní vstoupit prímo z ulice.21 V kaž
dém z techto príkladu prevládá cosi pohyb
livého, cosi ne-instituovaného. Sexualita,
bydlení, výchova a práce postrádají stabilitu
ci presné a funkcní vymezení, jež bude cha
rakteristické pro moderní svet, a zustávají
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naopak hluboce nejednoznacné, polysé
mické, je to zkrátka otevrené dobrodruž
ství, a to se vší jeho nerozhodnutelností, na
hodilostí a nepredvídatelností.

Obecná tendence, kterou tyto príklady
podtrhují (to, co mužeme v jistém smyslu
pokládat za antropologickou strukturu, pri

cemž by bylo pošetilé k této
strukture neprihlížet), spocívá
v tom, že nomádství není de
terlninováno výhradne ekono
mickou potrebou ci prostou·
funkcionalitou. Jeho hnací si

lou je neco docela jiného: touha po úniku.
Jedná se o jakýsi "migracní pud", podnecu
jící ke zmene místa, zvyklostí, partneru, aby
se tak realizovala mnohocetná promenlivost
osobnosti. Tím, co stredovekým jedincúm
umožnuje prožívat tuto strukturní pluralitu,
drímající v každém z nich, je práve konfron
tace s vnejškem, s cizostí a s cizincem. Toto
nomádství není samozrejme vlastní celé po
pulaci, avšak tím, že nekterí jsou jím uchváce
ni, vyživuje globální kolektivní imaginárnost.
Jako takové se podílí na celku spolecnosti.
Abychom odkázali na Simmelovy kategorie,
cizost a cizinec strukturují vlastní sociální
skupinu, a i když se tak deje a contrario,
predstavují její explikativní prvek.

Když uciníme skok v case, múžeme si
všimnout, že jisté kultury a spolecnosti ten-
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to "migracní pud" ve velmi konkrétní podo
be prejímají a zcela vedome z nej ciní zá
klad svého spolubytí. Napríklad Portugalsko,
jehož rozsáhlá ríše je dokladem dobrodruž
ného ducha, se obrátilo k oceánu a vždy je
pritahovaly dálavy. Luis de Camres, portu
galský básník par excellence, ve svém epo
su Lusovci píše o významu bloudení širým
svetem a o dynamické funkci explorace.
Zduraznuje tím, že "duch národa v ní nalézá
své uskutecnení". Víme rovnež, jakou roli se
hrál v epopeji tohoto národa "sebastianis
mus": jméno zmizelého prince Šebestiána,
na jehož návrat se stále ceká a který zavdal
podnet k nescetným dobrodružným výpra
vám do vzdálených kraju. "Sebastianismus"
hluboce oživoval kolektivní imaginárnost
a sám Pessoa v ní nalezl inspiracní motiv,
když oslavoval budoucí "pátou ríši", v jejímž
rámci dojde k jakémusi povznesení portu
galského národa.

V této lásce ke vzdálenému možná na
chází svuj puvod i ona slavná saudade, jež

je této zemi a jejím obyvatelum
vlastní. Jde o nostalgii po do
brodružné minulosti a zároven
po budoucnosti, která nalezne

své plné vyjádrení v uskutecnení potencia
lit, jež tato minulost po sobe zanechala. Do
konce i pozitivistický myslitel, jakým je Mi
guel Lemos, brazilský žák Augusta Comta,
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neváhá v ponekud romantických termínech
oslavovat figuru potulného rytíre, zamilova
ného do krásy a dobrodružství, jakožto dy
namický archetyp kolektivní predstavivosti.22

Mužeme predložit hypotézu, že saudade,
o níž byla rec, a dobrodružný duch, kterého
podnecuje, nacházejí své koreny v samot
ném utvárení portugalského národa. Tento
národ, podobne jako mnoho jiných evrop
ských národu, avšak možná explicitnejším
zpusobem, vzešel z míšení velice rozdílných
populací. Gilberto Freyre tomuto fenoménu
venuje celou cást své významné knihy Páni

a otroci. Ukazuje, že migracní
Brazílie: ,pud Portugalcu tkví v "mísitel-schopnost l1U- • ,.
sitelnosti. nosti", ve schopnostl mlslt se.

Práve tato schopnost zpusobila,
že portugalský lid vstrebal charakteristické
vlastnosti národu, které jej tvorily. Na histo
rické pravdivosti této analýzy pramálo záleží.
Postacuje ona antropologická metafora, kte
rá dokládá, že kultura je ve svém zakládají
cím momente plurální a vírivá a že se práve
z tohoto duvodu nedovede prizpusobit ustá
lené stabilní situaci bez rizika, že se vysílí
a že' tato ochablost zpusobí její zánik. Jaké
koli sociální teleso si uchovává vzpomínku
na svoji prvotní bloudivost a je treba, aby na
šlo prostredky, jak ji znovu oživit, címž redy
namizuje sílu svého spolubytí a na dlouhou
dobu mu zajistí specifickou úcinnost.
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Abych pokracoval ve sledování príkladu,
který jsem práve uvedl, lze ríci, že z valné
cásti práve na základe "mísitelnosti", o níž
byla rec, pohánené smyslem pro dobro
družství a oživované duchem "sebastianis
mu", mohlo Portugalsko za všeobecne zná
mých podmínek uskutecnit osídlování
Brazílie. Co se týce korenu této zeme, exis
tuje mnoho možných vysvetlení. Nekteré
z nich, poskytnuté Freyrem, si však zasluhu
jí pozornost, zvlášte když naznacuje, jakou
roli hráli vyhnanci, kacíri, ba dokonce zlo
cinci coby obyvatelé zeme, kterou bylo tre
ba dobýt, a ríše, kterou bylo treba založit.
Mužeme proto citovat následující puvabný
postreh: ,Je možné, že za úcelem osídlování
se do Brazílie zámerne posílala individua,
o nichž víme, že tam byla vykázána kvuli se
xuálním úchylkám ci výstrelkum, kvuli smil
stvu a nelegitimním svazkum, kvuli vyvolá
vání lásky za použití magických prostredku,
kvuli zoofilii, zženštilosti ci kuplírství." K za
ložení soudržné spolecnosti totiž byh nut
né, aby se tam posílali "lidé s neobycejne sil
nou sexuální potencí, kterí mohou vyvíjet
nadmernou pohlavní aktivitu".23

Této myšlence nechybí dumyslnost! Celou
úvahu však mužeme rozšírit. Je totiž možné,
že plodivá aktivita techto "volne vypušte
ných samcu" se nebude redukovat pouze
na reprodukci populace, ale bude prede-
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vším projevem mocného vitalismu, uplat
nujícího se ve všech oblastech, jež jsou vlast-

ní jakémukoli zakládajícímu
Nostalgie po k A .. ~ , P 1 .
,jinde" vyvo- a tu. nomlctI ortuga CI, vy-
lává bloudení slaní do onech vzdálených kra
a po~ne~r:~e ju, v tomto smyslu opetne oži-
zakladapct l' h d b d v ,akt. vova 1 tou u po O ro ruzstvI

pocitovanou jejich dávnými
predky, a vytvárejíce novou zemi, dodávali
znovu sílu své rodné vlasti. Nostalgie po
"jinde" vyvolává bloudení, které zase pod
necuje zakládající akt. Anomie a nestálost
predstavují pevné základy každé nové
strukturace. Láska k dobrodružství, prítom
ná v tomto príkladu, stejne jako v prípade
mnoha jiných výdobytku, o nichž nám vy
práví dejiny lidstva, svedcí o síle urcité kul
tury, zvlášte pokud má tato kult1,1rakoreny
v imaginárnosti, která se nespokojuje se
zmekcilou a tak trochu letargickou instituci
onalizací. Charakteristickou vlastností kul
tury, chápané v nejsilnejším slova smyslu, je
uprednostnování toho, co roste, i kdyby pri
tom melo dojít k rozvrácení všeho, co by to
muto rustu mohlo zamezit.

Pro ukoncení techto historických ilustra
cí lze poukázat na úlohu, jakou bloudení

hrálo v Japonsku. V zemi, již
bylo možno nazvat "svrchova
ným ostrovem", je kulturní za
korenenost neobycejne duleži-
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tá. Fakt, že nekdo pochází z urcitého místa
a patrí k urcitému rodu, zustává samotným
základem veškerého sociálního života. Ten
to fakt nicméne nebrání tomu, že v mezích
této "splendid isolation" funguje cirkulace
idejí i lidí jako základ sociální strukturace.
Oproti zcela ustáleným dvorským hodno
tám a zvyklostem se takto postupne vyvíjí
lidová kultura, záležitost "pocestných". Phi
lippe Pons nacrtává sugestivní vykreslení
techto tuláku - mnichu, žebráku, hudebníku,
knežek praktikujících šamanismus, tanecní
ku a umelcu všeho druhu, kterí prekracují
hranice vesnic a vyvolávají tak nezanedba
telné sociální míšení. Práve oni jsou hlavní
mi postavami velkých eposu ("Vyprávení

z doby Heid~i"), stojí rovnež u pocátku divadla bunraÚu (loutkové .divadlo z Ósaky)
a slouží jako inspirace pro autory píšící hry
divadla nó a kabuki ci pro jiné výrazy lido
vé kultury.

I zde predstavuje migrace, se silnou ano
mickou konotací, tavicí kotel so
ciální imaginace, nerkuli kolek
tivního nevedomí, jehož úcinky
budou pozorovatelné po dlou

hou dobu. Jedním z nich je urcitý druh ima
nentismu, zpusobujícího, že tvárí v tvár ko
necnosti a jí zaprícinené osamocenosti je
treba dospet k vyrovnání se se svetem, jak se
predkládá k videní a k žití.Výsledkem je urci-

r',
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tý kolektivní prožitek, jenž není nijak cenzu
rován transcendentálním morálním rádem.

~ábo~e??ké ,zákazy, nacházené v nejruznej
slCh clvlhzaclch, byly takto relativizovány ze
strany hédonismu každodennosti.

Jakoby ozvenou na onu transgresi hranic
jež ve stredoveku posilovala kulturní obo~
~acování, Philippe Pons uvádí na scénu ctvrt
Sindžuku v soucasném Tokiu, v níž mobili
ta, tok individuí i kapitálu a efemérní aspekt
všech vecí vyústuje na jedné strane do inte
grace toho, co mužeme oznacit jako "mar
ginální záležitosti", a na strane druhé do

"rozšírení sociálních potencia
lit". Jako protiklad etnické jed
nolitosti, jež je pro Japonsko
nepochybne typická, mužemé

díky freneticnosti této ctvrti najít jakýsi mel
ting pot, založený na "transgresi identit"
a znejasnování kódu.24 Toto prekrývání hod
not, zpusobu života a nejrozlicnejších kon
strukcí je výrazem specifického, intenzivního
rytmu, v jehož rámci nespoutaná cirkulace
všech vecí (zboží jakožto symbolu) zapríci
nuje jakési opojení jak na strane obyvatel
mesta, kterí sem pricházejí hledat proti pól
monotónnosti svého života, tak na strane

projíždejících cizincu, kterí se v tomto ;
proudení, v nemž jim hra diferencí umož- "
nuje rozpoznat ten ci onen moment všeo- I

becné teatrálnosti, cítí jako doma. .
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"Odchylka
citu"
a cirkulace.

alektiku mezi instituujícím a instituovaným ..
Neco, co je v daném momentu anomické, za
vdává podnet k tomu, co bude v budoucnu
kanonické, a deje se tak zpusobem, který je
paradoxní pouze v pozitivistické perspekti
ve. Tomu, co se muže jevit jako neproduk
tivní ci iracionální, je vždy vlastní urcitá ra
cio nalita, nesoucí s sebou nepopiratelné
ekonomické dusledky. Mužeme ríci, že cir
kulace afektu, která je tím nejocividnejším
aspektem bloudení, zaprícinuje cirkulaci
zboží. Trh je ve všech civilizacích místem,
kde se v urcitém nekonecném pohybu har
monicky prolíná stabilita a destabilizace . .•.

Od historiku analyzujících rozvoj obchodu
až po sociology zabývající se úlohou sou

casných nákupních stredisek,
nemluve o spisovatelích zabý
vajících se životem verejných
míst a trhu, se vyskytuje urcitá

konstanta zduraznující onu "rušnost", jež je
dusledkem obchodních smen všeho druhu.

"Rušnost" urcitého mesta, urcité zeme,
oblasti nebo korporace, na tom v tomto
ohledu príliš nesejde, zkrátka život obecne
je prícinou i následkem intenzivní cirkula
ce. Trh je z tohoto hlediska vždy místem

vrení par excellence. Zbožní smena jde ru- ~
ku v ruce se smenou symbolu. Nejnestyda-,
tejší nevázanost rezonuje se ziskem a smys
lem pro prepych. Práve na techto místech

"Rušnost"
nákupních
stredisek.

Dialektika
mezi instituu
jícím a instí
tuovaným.

Námezdní pracovník se tu setkává s ne
konformním intelektuálem, dobre se tu darí

nejruznejším mestským kla
num a kmenum, prehršel pred
metu a obrazuneodolatelne

upomíná na mimorádnou sílu
komerce" v živote spolecností. SO\lcasne

~ tím, a to je další charakteristika bloudení,
tento celek produkuje prostredí príhodné
k tomu co ~lký znalec Šindžuku, spisova
tel Yve~ Simon, nazývá "odchylkou citu".
Tento poslední príklad se muže stát ilustra
cí následujícího faktu: všechr:,y sociální ~~l~
ky, at jsou jakékoli, jsou zaloze!1Yn~ ur~lte
prvotní "cirkulaci" a mohou pret;vav~t j~n
díky jejímu pripomínání, a to bud p.e~lO~lC
kému, anebo vepsanému do speClhckých
prostoru. Vzhledem k tomu, že primitivní ci
punktualistické bloudení klade duraz na
strukturní dimenzi smeny, predstavuje v tom
to smyslu neco jako sociální "dýchání".

Je zajímavé si povšimnout, že v citova
ných príkladech je vždy prít~mna p~stava

obchodníka. To Slzasluhuje po
zornost. Braudel ve své knize
Materiální civilizace: ekono
mie a kapitalismus uvádí blou-
dení do souvislosti s tokem

smen25 a zduraznuje pritom, že toto spojení
je -iákladní složkou jakékoliv spole~n~st~.
Opet zde tedy nalézáme fundamentallll dl-
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Smeny jakož
to základ
sociálního
seskupení.

Každodenní
vzpoury cili
útek pred
završujícím
se svetem.

se rovnež šírí nové myšlenky, zavádejí se no
voty a rozpoutávají hereze. Tohle všechno
mužeme nazvat "sociálním ruchem" v nej
silnejším slova smyslu.

Jedná se o banalitu, ~rou stojí za to pri
pomenout, protože míváme

~~~%~~.ený tendenci redukovat obchod na
jeho striktne utilitární dimenzi.

Bloudení, o nemž nám dejiny lidstva vypra
vují, ono zakládající bloudení, o nemž byla
rec, je plurální a vyžaduje globální prístup.
Poukazuje na pohyblivou a nestálou realitu,
na realitu smeny, která stále cíhá i v nitru
tech nejusedlejších spolecností, vždy pri
pravena se projevit, s tím rizikem, že roz
vrátí zavedené jistoty a rozmanité myšlen
kové konformismy.

Velké regionální ríše se mohly konstituo
vat jen na základe mnohotvárného míšení.
Práve toto míšení zavdává podnet k tvorbe
a ke kolektivním dílum, at už se jedná o dí
la kultury, institucí ci ducha, jak jsme to vi
deli na príkladech Stredozemí, stredoveké
Evropy, lusitánského sveta nebo japonské

civilizace. Toto schéma by
chom pochopitelne mohli na
jít i u mnoha dalších civilizací.
Protože bloudení, jež je ze své
povahy címsi mlhavým, pruž

ným a pohyblivým, podnecuje kontakty
a setkání, nachází paradoxne své plné usku-
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tecnení v rámci pevných-konstrukcí. Neexi
stuje žádné sociální seskupení, které by se
tomuto pravidlu vymykalo. Georges Duby
pokládal dobu katedrál za výraz "estetic
kých smen a fúzí".26Dílo, jež z toho vzniklo,
nebylo zanedbatelné. Pokud pripíšeme ter
mínu "estetický" jeho prvotní smysl, totiž
smysl sdílených emocí, musíme uznat, že
dynamika imateriálna, vzešlá z dobového
ekonomického a kulturního míšení, vypro
dukovala hmotné dílo mimorádného vý_
znamu. Jedná se o vhodnou metaforu pro
zakládající aspekt nomádství, které muže
být neobycejne konstruktivní, protože do
vede uniknout zkostnatelosti institucí.

Komunitární nomádství

Zdánlive paradoxní téma konstruktivního
nomádství se tedy pravidelne objevuje be
hem celých dejin lidstva. Mužeme si ostatne
všimnout, že nabývá nové naléhavosti po
každé, když se završuje urcitý svet. V rámci

západní tradice se kupríkladu
kolem roku tisíc nebo v obdo
bí renesance množila chilias
tická hnutí, vlny mysticismu
a náboženské a iracionalistic

ké boure všeho druhu. V každém z techto
prípadu se saturuje urcité kolektivní imagi-
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Od "provozu"
k hledání
vzdálených
ráju.

II

nárno a myšlení, zpusoby bytí i náboženský
duch tak trochu bloudí, ubírají se spletitými
cestami a usilovne se oddávají novým život
ním zkušenostem, než dojde ke strukturaci
nejakého nového mýtu. Vytvárejí si zkrátka
cosi jako laborator, kde se za pomoci rady
pokusu a omylu pripravuje budoucí sociál
ní strukturace. Práve v techto periodách te
dy znovu nabývá na významu téma úniku
pred završujícím se svetem. To, co jest, již
není uspokojivé. Vyostrují se sociální revol
ty ci malé každodenní vzpoury. Duvera
v zavedené hodnoty se vytrácí a spolecnost
již od té chvíle nemá povedomí o sobe sa
mé.

Neco podobného možná pozorujeme
i na prahu tretího tisíciletí. Momentální ná
lada vyjadruje urcité de contemptu mundi,
nad nímž zustává všem sociálním pozoro
vatelum rozum stát. Deje se tak v rozlicných

podobách, v hudbe; ve filmech,
ve výtvarném umení, v bezvý
znamných konverzacích, v kaž
dodenním "provozu" ci v obcas
tragickém hledání umelých rá-

ju. Jak již však nescetnekrát zduraznili bás
níci; mystikové , filozofové ci, v soucasnejší
dobe, hlubinní psychologové, pocit opušte-

nosti muže stricto sensu pred-
Metamorjóza kskutecnosti. stavovat tavicí otel, v nemž

vzniká nový život. Zde nás
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o mnohém muže poucit alchymie, byt jen me
taforickým zpusobem, aputrefactio je casto
zárukou urcité metamorfózy nebo transfi
gurace individuální i sociální skutecnosti.27
To, co bylo okultní nebo co dokonce nále
želo do oblasti ezoterismu, vykazuje v tech
to dejinných obdobích tendenci k otevre
nému, byt ponekud chaotiCkému projevu.
Tvárí v tvár takovému vrení mužeme lomit

r~~ama. Mužeme je rovnež popírat, nicmé
ne Jeho postup nelze zastavit. Toto vrení to
tiž pouze podtrhuje fakt, že práve probíhá

. nejaká rychlá zmena.

. Ch~rakteristickou vlastností zmeny, jak
Jsem JIŽnaznacil, je její bolestnost. Zmena je
bytostne traumatická. Ze sociálního hledis
ka se projevuje závažnými tenzemi a bývá
doprovázena všemi možnými destrukcemi.

A v ,~utinách techto destrukcí se vskrytu
roZVIJIto, co nove vzniká. Práve proto exis
tuje duvod, abychom zmene venovali po
zornost, at je její sociální prubeh jakkoli
zvláštní a jakkoli se hodnoty, vyvstávající
pred našima ocima, mohou jevit podivne.
NikdX nen! radno delat apriorní úsudky.

i Muze byt dokonce mimorádne zneklid
I nující, když takový úsudek vydává napo
spas verejnému stíhání nebezpecné trídy,
neprizpusobující se predem ustaveným
schématul? historického vývoje. Jako prí
klad uvedme onen hrdinský kousek, pre-
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vzatý z Osmnáctého brumairu Ludvíka Bo
naparta, v nemž se Karel Marx pokouší
oznackovat prívržence budoucího císare
a prohlašuje, že "vedle sešlých zhýralcu s po
chybnými existencními prostredky, indivi
duí pochybného puvodu, vedle zchátralých
a dobrodružných zplozencu buržoazie se tu
sešli vagabundi, propuštení trestanci, uprchlí
galejníci, gauneri, taškári, povaleci, kapesní
zlodeji, kejklíri, hráci, pasáci holek, majitelé
bordelu, nosici, literáti, flašinetári, hadrári,
brusici, kotlári, žebráci, zkrátka celá ta ne-

urcitá, rozložená, zmítaná ma
"Bohé~a" mi~ sa, kterou Francouzi nazývají
mo vyslapane h 28 ., I v,cesty. bo éma". NeexIstUje epsI

zpusob, jak za pomoci smešo
vam nepatricných prvku (což je postup,
který známým zpusobem využívala stalinis
tická propaganda) odsoudit všechny, kdo
odmítají pochodovat poradovým krokem
a snaží se docela proste pohybovat mimo
vyšlapané cesty. Marxem sestavený seznam
"bohému" je naprosto nesourodý. Je nicmé
ne poucný potud, že vypocítává ty, kdo se
v zásade vymykají "ekonomickému" pojetí
existence, tedy ty, pro než ekonomie já ci
ekonomie sveta zdaleka nepredstavuje pr
voradou hodnotu . .v tomto smyslu mohli

- být ve vztahu k obecné dobové tendenci
považováni za marginální jedince. Jednalo
se však o marginalitu vzmáhající se k urcité-
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mu budoucímu vývoji. Hodnoty, které v ti
chosti ci extravagantním zpusobem rozpra
covává avantgarda, tíhnou ve skutecnosti
velice casto k tomu, aby prosákly do celku
sociálního telesa. Zdá se napríklad, že no
mádství "bohémy" devatenáctého století se
v nejednom ohledu stalo címsi veskrze bež
ným na konci století dvacátého. Ze zpusobu
bytí a myšlení, které bylo možno oznacit za
zmatené, nestálé, rozkladné ci zcela proste

dobrodružné, v naší dobe ve
Každodenní velké míre žiJ'e celá rada margidobrodruž-
ství. nalit, smerujících k tomu, aby

se z nich stala ústrední složka
nove se vytvárející spolecnosti. V tomto
smyslu muže být v postmoderní dobe blou
dení, oproti zavedeným buržoazním hod
notám, zárukou kreativity.

Takže mužeme mít za to, že nomádství pri
spívá ke konstrukci soucasné sociální reali
ty, stejne jako se podílelo i na "konstrukci"
predchozích civilizací, zvlášt když je nám
známo, že tato "konstrukce", jak ukázali na
príklad Peter Berger ci Thomas Luckmann,
se z nezanedbatelné cásti zakládá na sym
bolicnu. Duraz bude v tomto ohledu kladen

. spíše na jistou ekologickou citlivost než na
ekonomickou koncepci sveta. Pujde o eko
logii stricto sensu, jejíž význam se v ruzných
spolecnostech neustále zvetšuje, ale také
o ekologii ducha, která z epistemologické-
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Relativizace
prométheov
ského mýtu.

Emocionální
a ajektivní di
menze všech.
spolecností.

ho hlediska tíhne ke globálnímu a organic
kému nahlížení na danost sveta a jež bude
z hlediska empirického zduraznovat životní
síly a dynamismus zkušenosti.

I zde jde o hodnoty, jež byly v dobách
nejvetšího vzepetí moderny marginalizová
ny ci prinejmenším relativizovány. Triumfu

jící prométheovský mýtus se
nestaralo to, co bylo vykázáno
do sféry dekadentního roman
tismu. Neco takového se pri

pouštelo v nejlepším prípade v oblasti poe
zie, a to ješte potud, pokud nedocházelo
k interferenci s racionální seriózností pro
duktivního sveta. Inspirujeme-li se tako
vým autorem, jakým je_Bach_fen, mužeme
ríci, že prométheovský produktivismus mo
derní doby v jistém smyslu predstavuje
zvlášt dobre typizovanou modelovou po
dobu patriarchální spolecnosti. Clovek si ze
svého dobyvatelského stanoviska podrobu
je prírodu, po libosti ji vykoristuje a záro
ven pritom privileguje dimenzi racionality
i to, co z ní plyne, totiž vedecký a technolo
gický vývoj.

Matriarchální spolecnost by byla zcela
odlišná. Ta je oproti tomu citli
vá vuci silám zeme, vuci vitalis
mu, zkrátka vuci prírode chá
pané jako partner, s nímž je
záhodno pocítat. Na schema-
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tismu takové analýzy príliš nezáleží. Jakožto
ideální typ nám umožnuje zduraznit to, co
lze nazvat ekologickou citlivostí. Citlivostí
pozornou vuci aspektu zakorenenosti, smy
slovosti a také telesnosti v rámci lidské po
vahy.Vuci všemu, co klade duraz na emocio
nální a afektivní dimenzi sociální strukturace.
Práve v tomto smyslu bylo možno zavést
vztah mezi matriarchátem a nomádstvím.
Bachofen to nazývá "the Hetaerist phase be
cause woman 's role in it is to be pmmiscu
ous and unmastered, knowing no husband
ar father for her children".29

Jedná se tu o urcitý tdeální typ, o urcitou
vyhrocenou podobu. Ta však zduraznuje
tuláckou dimenzi života, jež je zároven
plodná, mocná a nestálá a soucasne není
v souladu s formami institucionální, pre-

spríliš racionální a mimorádne
Dionýská
revolta žen. abstraktní dominance. Pocína-

je dionýskou revoltou théb
ských žen a konce tím, co by bylo možné
nazvat feminizací postmoderního sveta,
pres rozlicné telesné i duchovní fenomény
soucasného New Age, mužeme pozorovat
nepotlacitelný vitalismus mocného nomád
ství, zduraznujícího instituující aspekt vecí.

Síly zeme, o nichž je rec v souvislosti
s matriarchálním nomádstvím, jsou vhod
nou metaforou bytostné pohyblivosti vše
homíra, totiž onoho pudu, který podnecuje
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Vyhrocené
kolektivní
emoce.

Relativizace
klasické sexu
áln{ morálky.

k vydávání se a ke ztrácení se v nediferen
covaném celku matky prírody.
Je to jakási regressio ad ute
rum, více ci méne vedome na
hlodávající každého jedince.

Možná že erotická atmosféra ci sexuální

svoboda, jež jsou s bloudením spjaty, vy
zdvihují práve tento fakt. To, k cemu se v ur
citém nekonecném hledání snažíme znovu
dospet, je jakýsi úkryt, ztracené materské
teplo. Tulák, vzpomínající si na ztracený ráj
a nespokojující se se stabilitou, nabízenou
pevne ustaveným svetem, se oddává rade
zkušeností, mnohdy nebezpecných a vždy
tragických, které jsou s to mu umožnit zno
vu prožít ztracenou plnost. V tomto ohledu
je poucný mýtu s o Dionýsovi a jeho bak
chantkách. Je to urcitý prekotný úprk sme
rem ke splynutí, ke konfuzi. Když však zuri
vý dav bakchantek prchá pred netecností
príliš aseptizovaného mesta, nalézá opra
vdovou "živost": ruch prírodního vrení, ruš
nost vitalismu. Dionýský orgiasmus vypja
tých kolektivních emocí v tomto smyslu
dospívá k jakési démonické moudrosti.

Satan, jak naznacuje Jung, je ve skutecnos
ti "zbloudilým Božím synem". Zbloudilým
synem, kterého je možno prirovnat k rytíri
hledajícímu grál, v tom smyslu, že skrze
zkoušky, omyly, prehmaty a jiné nepríjem
nosti zde dochází k uvedomení a prevzetí
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stinné strany lidské povahy.30Prožitím této
Nomádství zkušenosti, jež nekdy probeh
jako prevzetí ne paroxysmálne, se nomád
"stinné "na vlastní kuži" presvedcí, že
strany".
~ g) je rovnež stvoren z obycej·néholG. G.Jun

bláta. Prijme tak fakt, že "mun-
dus est immundus" a že s touto skutecností
je treba žít. Mezitím, pri prožívání pomíji
vých situací, si rituálne osvojí onu velkou
pomíjivost, jejímž svrchovaným výrazem je
smrt. A na totéž upomíná i dionýský orgias
mus: sexuální orgasmatická malá smrt pred
stavuje homeopatický zpusob, jak se smírit
s tím, že clovek je urcité "bytí k smrti".

Existuje urcité erotické bloudení, které se
prométheovskému racionalismu podarilo od
sunout stranou a jež nyní znovu vystupuje

do popredí. Podle vzoru pro
stopášných antických bakcha
nálií již sex není omezován na
pouhou reprodukci, není již

proste zasazen do "ekonomie" tradicní ro
diny. Opet se stává necím bludným. Pozo
rovatelé sociálních jevu nad tím nekdy narí
kají, nekdy si nad tím naopak mnou ruce,
nicméne všichni se svorne shodují v tvrze
ní, že dochází k urcité relativizaci sexuální

morálky. Výcet projevu této relativizace je
príliš dlouhý a není hlavním predmetem
mé úvahy, nicméne je evidentní, že jsm~
konfrontováni s návratem sexuálního no-
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mádství, pocínaje minitelem a kon~e inter
netem, pocínaje strídánín: partn~:u ~ k5m
ce rozširováním jejich poctu, pOCll1ajecas~
tejšími rozvody a konce opetne utváre,nýml
rodinami, pricemž tento seznam nem zda
leka uzavren. Žádná z podob tohoto no
mádství ostatne není exkluzivní. Dobre fun

gujícímu páru nemusí být cizí o~ca~né
praktikování skupinového sex~, soc~al:1:re
spektovanostje možno skloubit s navsteva
mi hromadných orgií.31 Spolecným jmeno
vatelem tu není sexuální "osvobození", jak

bylo požadováno v prubehu
Potreba do- šedesátých let, nýbrž jisté po
brodružstuí~.. doby empiricky prožívaných
slast z pomlll- . ., 'h b d b
vých setkání. interSt1Clal~lc sv~, o ez ex-

plicitních ideologu. Tyto svo-
body se podobají svobodám tuláka, jež ~1a
cházíme v ruzných historických obdoblCh
a v rozlicných civilizacích a které vyjadr,:jí
potrebu dobrodružství, potešení z efemer
nich setkání, touhu po "jinde" a vposledku
hledání urcitého komunitárního splynutí.

Toto bloudení skrze svuj tragický aspekt

a svoji konfrontaci se vzdorem vuc~~~~zbe
smrti - smrti vratké intenzity vztahu Cismr-
ti spojené s všudyprítomným rizikem. AI~~
_ totiž zvláštním zpusobem poukazuje kE~
stému komunitárnímu ideálu. Je to patrn~l
v rozmanitých rozlišovacích znacích km~
nové príslušnosti: náušnice, uniformy, ml-
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metické zpusoby života, jazykové zvyklosti,
hudební vkus a telesné praktiky, to všechno
prekracuje hranice a svedcí o spolecné par
ticipaci na duchu doby založeném na hédo
nismu, relativismu, durazu na prítomnost
a na udivující energii konkrétnosti a každo
dennosti, jen steží interpretovatelnou v ter
mínech úcelovosti, smyslu dejin ci jiných
ekonomicko-politických kategorií, s jejichž
pomocí jsme zvyklí analyzovat sociální
pouto.

Spolecná participace na tomto duchu do
by vskutku existuje. Práve tohle je možná

základní zvláštností postmoTribalismus
a komuni- derní doby. Co se mne týce,
td~ní" ideál. používal jsem bud metaforu

"tribalismu" ci výraz "komuni- (Itární ideál" a zduraznoval jsem neúcinnost
interpretacního systému spjatého s indivi
duem ci individualismem coby pilírem so
ciálního života. Pred nebo za apriorní raci
onalizací ci legitimitou empiricky vzato,
naopak prevládá skupinové slucování. Avy
právení o Dionýsovi nám muže pomoci na
hlédnout, že existuje také tajemné propoje
ní mezi bloudením a spolecenstvím. Figura
Dionýsa by v tomto smyslu mohla být, aby
chomprevzali výraz Gilberta Duranda, "vte
leným mýtem" naší doby.

Nomádství ve skutecnosti implikuje jisté
podoby konkrétní solidarity. Od chvíle, kdy
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Duch
tovaryšstvi

je to, co prožíváme, každoden
Intenzita dnkaždoden- ne tragické, což výstižne vyja -
nich" vztahu. ruje termín "prezentismus" ci

,:vecný okamžik", prožívaný ja
ko takový a nevztahovaný k nejakému dra
matickému chodu dejin, od této chvíle .i~
treba venovat se každodenne vzájemné po
moci, smenovat afekty a vyjadrovat funda
mentální formy solidarity, aniž se to stane
predmetem abstraktní teoretizace ci dlou
hodobým projektem. Rozsáhlosti abstrakt
ního projektu odpovídá intenzita každo
denních vztahu. Vyjádreno klasictejšími
výrazy, chápanými v jejich nejstriktnejším
smyslu, spolecenskost spocívá na symbolic
kém interakcionismu, jenž je soucasne ne
formální a velice pevný.

Chceme-li tento interakcionismus náleži
teji vyzdvihnout, mužeme se odvolat na to,

cemu se od stredoveku ríkalo
"tovaryšství", v jehož rámci se
svoboda i potulnost každého

tovaryše artikulovala na základe urcitých
úzkých svazku, presne stanovaných rituálu,
zavedených míst setkání, kódu a zpusobu
života, predstavujících mimorádne prísná
rozpoznávací znamení. Lze ríci, že tovaryš
ský duch znovu oživl v celé rade soucas
ných pl~aktik.Vytvárí cosi jako svobodné ze
dnárství, které prožívá, aniž si je toho nutne
vedomo, ony humanistické hodnoty, jež
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prosazovalo, hodnoty, v nichž se starost
o prítomnost snoubí s pécí o bratrství a v ni
chž svobodný clovek nabývá smyslu jen ve
svobodné komunite, jejíž soucást tvorí. "

Stejne tak je možno poukázat na anar- \

Anarchistický chi~~us; který ~~l v moderní
postoj pohtlCke mentahte velice špat-

. ný ohlas, a to práve proto, že
neduveroval veškeré hrozící a pevne usta
vené moci. ~archistické myšlení, výstižne
definované Elisée Reclusem ("rád bez státu"),
však kladlo duraz na cenestézii. prírodního
i sociálního sveta, to jest na rád nevnucova
ný zvnejšku, ale nacházející své uskutecne
ní ve vzájemné spontánní sladenosti jedno
tlivcu. Jedná se ~ jakýsi "vecný rád". Takový
spo'ntaneismus se muže' prinejlepším jevit
jako utopický a prinejhorším jako dosti po
šetilý.Jeho ozvena se presto ozývá v soucas
né ekologické citlivosti, chovající instinktiv
ní odpor vuci jakékoli manipulaci a vnejší
ekonomické, politické i vedecké moci a du
verující spíše vlastním prirozeným sklonum

.jak prírodního, tak sociálního sebeusporá-dávání. ~

Od tovaryše k anarchistovi vede tenká, lec
pevná cervená nit, nit fundamentální soli-
v, "t ' darity a hodnot s ní spoJ'eny'ch
yznamzl e d' .zkušenosti. Je nt se toulali Francií, druzí

. bloudili mimo všechny institu-
ce nebo alespon žádné instituci nesloužili ,
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Moc
spolecenství.

Transgrese
hranic.

avšak oba zduraznovali význam žité zkuše
nosti a smyslu pro konkrétno, jež tato zku
šenost s sebou mohla nést. Stejná hra pro
bíhá v' rámci postmoderních kmenových
seskupení, v nichž jde neduvera vuci ideo
logiím a velkým univerzálním hodnotám
ruku v ruce s nepopiratelnou existenciální
šlechetností, prestože tato šlechetnost má

,....arlOmickýa ponekud nekonformní nádech.
Do varu revolucních situací i do jednotvár
nosti každodenního života je jako filigrán
vepsána mocná symbolická smena, v níž
nachází svoje místo materiálnO i duchovno,
v níž spolu dobre rezonuje predstavivost
a skutecnost a v níž prevládá predevším sta
rost o druhého, bez ohledu na jeho rasovou
príslušnost, ideologii i presvedcení. Mužeme
ríci, že tato tolerance, již je zde treba chápat
v její afirmativní síle, je dozajista prímým
dusledkem urcité svobody ducha ci urcité
ho nomádství, jež se už nerozpoznává v in
stitucionální uzavrenosti na jakékoli rovine,
ale nachází naopak svuj puvod ve spolec
ném a proximálním vzdoru žitému osudu.

Tohle všechno možná konsti
tuuje moc spolecenství, jež má
co do cinení pouze s katastro-

fickými diskurzy ci s dogmatickými krece
mi a propadá halasnému a nestydatému se
bezalíbení, pres všechny ty pozoruhodné
fenomény krizového období, jakými jsou
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charitativní hnutí, exploze hravosti, smysl
pro slavnosti a jiné "mimorádné" akty, které
nelze nijak redukovat na ekonomicko-poli
tické pojetí moderního sveta.

Svoboda chování a postoje, vytvárená
momentálním anarchistickým ovzduším,
není ani v nejmenším náznakem nejaké in
dividualistické ideologie ci pomíjivého nar
cismu. Je totiž duležité prihlédnout k faktu,
že tím, oc se zde jedná, není ani tak empi
rické "já",ego patrící k západní tradici obec
ne a ke kartezianismu zvlášte, nýbrž spíše 
skrze jakési nakažlivé rozšírení - neco, co
buddhismus nazývá "puvodním já". Jsme
konfrontováni s jakousi orientalizací sveta.
Svedcí o tom ruzné náboženské nebo filo
zofické synkretismy, neomezene to ukazují
praktiky hnutí New Age, je to patrné v du

c~?vních i telesntch e;cperimentech. TakQ:J've JSou plody soucasneho nomádství: z roz~
manitých civilizací si vypujcilo prvky, které
triumfující racionalismus bud zastrel nebo
odsunul na okraj, a ucinilo z nich ohnisko
soucasného spolecenského života.

Svoboda tuláka tedy není svobodou jed
notlivce, ekonoma sebe sama i sveta ale svo
bodou osoby usilující o mystickou' "zkuše
nost s bytím". Tato zkušenost je predevším

komunitární, a práve proto je
možné mluvit o mystice. Vždy ,
vyžaduje pomoc druhého, pri- \ I

l,I
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Zákony
imitace.

cemž tímto druhým muže být nekdo nále
žející k malému kmeni, ke kterému jsme se
pridali, anebo Velký druhý v podobe príro
dy ci nejakého božstr~~ynamismus a spon
tánnost nomádství tKví práve v pohrdání
(státními, civilizacními, ideologickými, nábo
ženskými) hranicemi a v konkrétním proží
vání neceho univerzálního, neceho, co jsem
výše nazval humanistickými hodnotami.

"Nebeží tedy o nic egoistického nebo uza
vreného do sebe, ale naopak o v.zepetí du
cha, nesoucího na své ceste puvodní antro
pologické hodnoty a zasévajícího urcitý

neklid do luna toho, co má ten-
Prednosti so- d' v I P
lidarity. enCl pevne se usta ovat. ro

porovnání múžeme uvést oso
by, které nekterí biblictí historikové ozna
cují za "proroky ducha", pripomínající
usedlíkum ctnosti solidarity, bratrství a du
chovního hledání, jež jsou charakteristické
pro nomádství.32 To je nejvlastnejší rys tu
lácké svobody: vyjadrovat silnou osobnost,
která ovšem nabývá smyslu pouze v nitru
pevne stmelené skupiny. První termín to
hoto výroku muže být matoucí, a tento fakt
vede celou radu pozorovatelu k tomu, že
mluví o vystupnovaném narcismu. Je však
treba zduraznit, že afirmace osobnosti je
zvláštním zpusobem zakorenena v mimetis
mu, v jeho rozlicných a všeobecne zná
mých podobách, zkrátka v tom, co Tarde
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nazýval "zákony imitace". To
vše ve skutecnosti predstavuje
zusob, jak uniknout oné stádní

osamelosti, jež je vlastní racionálnímu a me
chanickému usporádání moderního sociál
ního života. Tento život, založený na auto
nomii (jedinec a jeho vlastní zákon), vyvolal
urcité zretezení vyústující do destrukturace
sociálního telesa, jejíž zhoubné následky
jsou nyní jasne patrné. Když tulák oproti to
mu prekracuje hranice, apeluje tím na jakou
si "heteronomii", prestože tak možná neciní
vedome: zákon pochází od druhého a clo
vek existuje pouze se zretelem k druhému,
což sociálnímu telesu opet dodává jeho hut
nost a jeho konkrétní smysl.

Pozdeji uvidíme, že existuje jistá osamo
cenost, jež posiluje integraci do komunity.
Napríklad osamocenost mnicha, který sám
sebe chápe jen ve vztahu k mystickému te
lu. církve. Osamocenost, která neodkazuje
k empirickému a individualistickému "já",
nýbrž k puvodnímu bytí, jehož soucást
všichni tvoríme. Kult obrozující se prírody
lG .,. a zvetšující se pocet fenoménu

omunltarm .., , h b kintegrace. SOUVISeJ1ClCS tvor ou me-
nových seskupení predstavují

náznaky dialektiky odehrávající se mezi
osamelostí a zmizením individua v urcité
souhrnnosti. Na neco podobného svým
zpusobem upomíná Heidegger: "osamelost
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Setkání
s "objektivní
náhodou",

má totiž onu bytostnou schopnost, že nei
zoluje, ale vyvazuje Dasein a vrhá ho jako
celek do blízkosti esence všech vecí".33Od
hlédneme-li od autorovy rázovité terminolo
gie, mužeme poznamenat, že sdílení, vstup
do urcitého vztahu a prožívání nejaké for"
my "vázanosti" na okolní prírodu a sociální
svet je možné jen tehdy, když se "vyváže
me", to jest když jsme svobodní ve vztahu
ke všem institucím..

Ustavuje se tím jakási mystická souvztaž
nost. Souvztažnost setkání s "objektivní ná

hodou", již meli v oblibe surre
alisté, a také ona banálnejší
forma souvztažnosti, zaprícine
ná soucasným technologickým

rozvojem (minitel, internet). Anebo muže
jít o nahodilá prázdninová setkání, o setká
ní na pracovištích, o setkání na slavnostních
ci náboženských shromáždeních. Takže tu
lák sice muže být osamelý, avšak není izo
lovaný, a to proto, že se reálne, imaginárne
ci virtuálne podílí na široké a neformální
komunite, jež není vepsána do trvání, ale ta
ké není o nic méne pevná v tom smyslu, že
presahuje jednotlivá individua a pripojuje
se k esenci urcitého spolubytí založeného
na mýtech a archetypech a obrozujícího se
v malých punktualistických komunitách,
v nichž se projevuje cirkulace afektu a emo
cí. Jejich roli v sociální strukturaci nikdy
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nelze sdostatek vyjádrit; vyvstává s intenzi
tou o to vetší, že se tyto komunity pocitují
jako nestálé.

Co se týce tekavého sdílení, jež je príci-' .
nou i následkem nomádství, prchavých
poulicních setkání a krížících se pohledu,
prenecháme zde slovo básníkovi. Jedná se
o sonet "Jedné kolemjdoucí", prevzatý
z Kvetu zla, v nemž Charles Baudelaire ne
chává vykrystalizovat erotický náboj techto
bezvýsledných setkání, která nevedome
a postupnou. sedimentací utvárejí samo
predivo spolecenství v jeho nemateriálnos-
ti a zároven pevnosti. Práve tohle konstituu-
je neco, co nazývám esencí spolubytí.

Kol mne se vzdouvala a rvala ulice.

Tu náhle, ve smutku, jak pyšná bolest sama,
Me prešla veliká a štíhlá krásná dáma,
Houpajíc festonem své dlouhé suknice.

Šla, s nohou sochy, vpred, jas vznešenosti v líci,
A já jí rozcilen, jak blázen touhou štván,
Pil z ocí, nebes v tmách, kde klící uragan,
Okouzlující slast i rozkoš znicující.

Blesk svetla ...potom noc! - Ó krásko mizící,
Ty, která pohledem muj život vzkrísila jsi,
Snad te již nespatrím, lec ve vecnosti, rci!
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Kdes jinde! Daleko! Již pozde! Nikdy asi!
Vždyt neznám prec tvuj ci!, ty neznáš muj ci! zas,
Ty, kterou bych mel rád, jak jiste tušilas!

(preklad Svatopluk Kadlec)

-
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III. Nestálé teritorium

,Jsou ohraniceni
nedostatkem uzavrenosti. "

REN~ CHAR



Zdvihnout
kotvy.

Prekonání
logiky
identity.

-

Umení odchylky

Vyvázat se, abychom lépe vychutnávali blíz
kost vecí. Nemusíme si toho být nutne ve
domi, ale každý z nás to v každodenním ži
vote delá: cestování, turistika, odchody do
ústraní, lécebné kúry, "breaks" všeho druhu

- existuje nespocet ruzných
príležitostí, kdy "zdviháme kot
vy", kdy odcházíme do samoty

a prcháme, abychom znovu dodali svežesti
tomu, co ji pod prudkými údery všednosti
ztratilo. Byl to Schopenhauer, který zduraz
nil nejednoznacný charakter života, jeho
bytostnou dvojsmyslnost i jeho polysémii.
Co se nás z toho týká, je fakt, že clovek chce
být tady i jinde, touha a neuspokojenost,
setrvalá dialektika mezi statickým a dyna

mickým. Tato ambivalence by
la v prubehu moderní doby ve
velké míre zastírána. A z dob
rého duvodu! Individuum mu

selo být jednotné. Jeho život i jeho jednání
fungovaly podle logiky identity. Také spole
censká smlouva, skrze niž byla individua
vzájemne propojena, byla jednoznacná
a racionální a v dusledku toho neponechá
vala žádný prostor pro ne-rozum, náhodu ci
docela proste emoci, a to zejména ve verej
ném prostoru. Kontradikce ve svých rozlic-
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Cesta k mno
hocetným
identifikacím.

Trvalá
nezavršenost
života.

ných odstínech (organizacn4odysfunkce, ná
boženský hrích, morální poklesek, logické
protirecení) musela být prekonána v harmo
nické syntéze, jakkoli byla tato syntéza pou
ze ideální a ponekud abstraktní.

Metafora nomádství nás muže primet k re
alistictejšímu nahlížení na veci: totiž, aby
chom je mysleli v jejich strukturní ambiva
lenci. Pro pojem osoby platí kupríkladu fakt,
že se již neomezuje na jednoduchou identi

tu, nýbrž hraje rozlicné role skr
ze mnohocetné identifikace.
Co se týká sociálního života,
musíme si povšimnout neustá

lého preskakování mezi mechanismy prita
hování a odpuzování. Georg Simmel v tomto
pohybu dokonce videl základní zákon ovlá
dající celou spolecnost a použil v této sou
vislosti metaforu "mostu a brány". Tato meta
fora si zaslouží, abychom se nad ní zamysleli,
nebot zduraznuje onu dvojí nutnost váza
nosti a vyvázanosti. Jedná se zde o antropo
logickou strukturu, jež se stává címsi navý
sost objasnujícím pri pozorování cetných
soucasných sociálních jevu, které by bez ní
byly zcela nepochopitelné. Oddelenost

a spjatost konstituují týž strukVázanost a
vyvázanost. turující akt, jenž zaprícinuje

aspiraci na všeobecnou stabili
tu, na permanentnost vztahu a kontinuitu in
stitucí, a soucasne touhu po pohybu, vyhle-
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dávání nových afektu, podrývání všeho, co
se zdá být prespríliš ustálené. "Usedlík v sobe
chová závist vuci existenci nomádu." Tato
Adornova formulace shrnuje nejednoznac
nost veškeré lidské existence.34 Naplnení ja
kékoli touhy je znakem jejího dovršení. Ne
predstavuje smrt konec koncu jiný zpusob,
jak vyjádrit naprostou dokonalost života?

Bloudení nastoluje práve tento problém:
vyvstává nutnost úniku, jenž vyjadruje urci
tou nostalgii a pripomíná moment založení.

Má-livšak tento únik mít nejaký
smysl, je treba, aby byl uskutec"
nen na základe neceho stabil
ního. Máme-li prekrocit hrani

ci, je nutné, aby taková hranice existovala.
Takže je nezbytné pohlížet na tuto dialekti
ku v její celkovosti, spíše než myslet jeden
z jejích clenu oddelene. Práve za úcelem
popisu tohoto faktu jsem navrhl výraz "dy
namická zakorenenost". Jde o urcitou bi
polaritu, jež nejlépe specifikuje paradoxní
antagonismus vší existence. Pocházíme
z nejakého místa, vycházejíce z tohoto místa
tvoríme nejaké vztahy, ale aby toto místo
a tyto vztahy nabyly plného významu, je tre
ba je reálne ci fantasmaticky poprít, preko
nat, prekrocit. Jedná se o známku tragické
ho existencního pocitu: nic se nerozplývá
v syntetickém prekonání, vše se naopak
prožívá v napetí a v setrvalé stísnenosti.
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Hranice
neznáma-.

Je to tedy jistá dialektika bez šrnírení, dia
lektika, kterou náležite vyzdvihují nekteré
etnologické studie v souvislosti se specific
kými domorodými kmeny. Kupríkladu Lé-

vi-Strauss venuje ve Smutných
Nomádství/ b' I . v
/usedlictví. tropech pozornost lpO ante

nomádství-usedlictví u jihoa-
merických indiánu. Tuto tezi však mužeme
zevšeobecnit a ukázat, že jde o strukturní
vyvažování, vlastní jakémukoli sociálnímu
celku. To, co prírodní národy prožívaly pa
roxysmálne, zažívají v oslabené podobe
i soucasné spolecnosti. Staticnost má zapo
trebí bloudení ci, abychom použili emble
matické figury, Prométheus potrebuje Dio
nýsa a naopak. V tomto ohledu si stací
všimnout tropismu, jímž jih pusobil na pu
ritánskou a prumyslovou anglosaskou civili
zaci, a uvedomíme si, že hodnoty, které ro
zezní hravost, telesnou slast, zálibu ve
slunci, existencní pocit tragiky a zároven
lehkosti, predstavují urcitou formu kom
penzace, nutne potrebnou pro život usmer-

novaný stabilními institucemi
P~o~koun;á- s J'asnevymezenými obrysy. To
va-nt novych . v • bsvetu. je POChopltelne jen zcela ez-

významný náznak, avšak odha
luje neprekrocitelný aspekt dialektiky, o níž
byla pred chvílí rec. Bylo by ostatne snadné
si povšimnout, nakolik tato dialektika fun
guje rovnež v živote každého, kdo sice po-
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trebuje urcitou afektivní, profesní ci ideolo
gickou stabilitu, ale soucasne se nevyhýbá
odbockám, každodenním toulkám. nebo
drobným výpravám do neznámých svetu.

Psychologie k této dialektice prihlíží
v souvislosti s utvárením individua a totéž
platí pro antropologickou strukturaci soci
álních celku. Podle Leroi-Gourhana naprí

klad "vnímání okolního sveta
probíhá dvema cestami: jedna
z nich je dynamická a spocívá

ve vedomém procházení prostorem, druhá
je statická a nehybná a umožnuje rekonsti
tuovat okolo sebe soustredné kruhy, jež po
stupne slábnou až ke hranicím neznáma".35
Od triviální anekdoty až k filozofické úvaze,
od bulvárního divadla k vedeckému pozo
rování jsou gesto a promluva lidské povahy
proniknuty tímto paradoxním. antagonis
mem, touto dialektikou bez usmírení, pro
bíhající mezi uzavreností v ohrazeném zá
humenku a neomezeností svobody.

Buržoazie v jistém smyslu tuto antinomii
prohloubila. Na jedné strane prolomila ba-
Antinomie riéry partikularismu, lokálních
mezi specificností, avšak na druhé
sta-ticností strane zvýraznila individuální
a-dyna-mi- 1kou. imit. Tímto paradoxem lze shr-

nout celou osvícenskou filozo-'
fii. Univerzálnost je afirmována jako domi
nantní a exkluzivní hodnota - dobrým
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-
príkladem je Deklarace lidských práv -, ale
hlavním aktérem této univerzálnosti je záro
ven individuální identita a spolu s ní i limi
ty, jež jí jsou inherentní. Jedná se zde o jiný
zpusob prožívání antinomie mezi staticnem
a dynamikou, o zpusob, jenž je ve vztahu
k tradicním spolecnostem obrácený. Uza
vrenost je tu charakteristikou individua, za
tímco "cirkulace" bude záležitostí ekonomic
kého usporádání nebo prá'(ního ideálu. Tuto
myšlenku svým zpusobem zformuloval
Marx, když si povšiml, že buržoazie "rozbi~
la okovy", jež ji mely poutat. Toto zavrhnutl
bariér a jimi zaprícinených partikularismu
ostatne zpusobilo, že moderní myšlení pro
jevovalo setrvalou neduveru vuci všemu, co
souviselo s prostorem, neduveru k teritoriu
nebo jiným formám lokálnosti. .

Dialektika prostoru a dejin ci staticna
a bloudení, at nabývá jakékoli podoby, je

tedy jakousi konstantou. Pro-
Omeze~os! stor pritom muže být teritori-
raclOnalmho o vb'ega. em stricto sensu, ale muze yt

rovnež ohraniceným prosto
rem do sebe uzavreného individua. Jak
jsem ostatne již naznacil, je možné, že jed
notlivec vymezený individualistickou ideo
logií predstavuje exemplární prípad "terito
rializace" moderní doby. Jednotlivec, a také
jeho rozšírení na tradicní rodinu, jež je ja
kýmsi morálním vezením, jakousi malou za-
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bezpecující institucí, pevností, ve které se.!,!natrvalo uzavíráme prostrednictvím vzdelá-I
ní, profesionální kariéry a typizované ideni
tity. To vše se deje na úkor cetných potenci1
alit, jež se v rámci totální realizace našeho já
nabízejí. Tuto skutecnost jasne pochopili
mystikové. Je to práve tato redukce na em
pirické "já" s jedinou funkcí, jež mohla vy
ústit do cetných podob psychologické ne
rovnováhy, . které jsou pro naši dobu
charakteristické. Zrod a rozvoj psychoana
lýzy ci psychiatrie v jejich rozlicných vari
antách je v tomto ohledu instruktivní. Naše
vysvetlení si sice nedelá nárok na výluc
nost, ale zmínené jevy je možno chápat se
zretelem na vyhrocenou limitovanost racio
nálního ega.

Gilbert Durand v knize venované Stend
halovi pekne analyzoval obsedantní pred-

stavu "štastného vezení".36V li
"Egocentric- terature devatenáctého stoletíká"uzavre-
nost. by bylo možné najít radu dal-

ších ilustrací tématu odlehlého
útocište. Zámky, kláštery, veže a jiné meta-
fory téhož ražení rovnež poukazují na tuto
"egocentrickou" uzavrenost. Jistá forma re
gresu mohla následne posloužit jako základ
pro institucionální uzavírání (rodinné, ná
boženské, výchovné, nemocnicní, psychia
trické a disciplinární, proste pro uzavírání ../
všeho druhu), jež 1;>ylotypickou známkou
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Prervat
teritoriální
vazby.

Vztažný
odstup.

Putování
prorQfa.

vy chtela prekonat ruznost ko
munitárních "teritorií", kladla
prílišný duraz na "teritorium"

individuální, címž zároven verejne odsoudi
la nomádství, tedy neco, co presahuje logi
ku identity, jíž se individuum vyznacuje.
Stále nicméne platí, že dialektika zakorene
nosti a bloudení neztrácí na aktuálnosti a že
její dobré využití muže podnítit harmonic
tejší nazírání vztahu mezi osobou a spole
censtvím. Celkem vzato lze ríci, že tento
vztah je výsledkem urcitého vztažného od
stupu. Zatímco spolecnost, zejména v té for
me, jakou nabyla v moderní dobe, vykazuje
tendenci uniformovat, sjednocovat a soucas
ne také separovat jednotlivce (což výstižne
vyjadruje sartrovský pojem serializace), ko
munita, chápaná samozrejme jako ideální
typ, naopak spocívá na pohybujících se li
dech, na typizovaných a rozdílných rolích
a na jejich úzce vymezené artikulaci. Význac
ná simmelovská tematika hodnot cizosti
a cizince takto nachází své místo v symbo
lické konstrukci sociální reality.

Uskutecnení tohoto "vztažného odstupu"
paroxysmálne vyjadruje figura
proroka, at už je její poslání ja
kékoli. Prorok je nekým, kdo

stojí na rozcestí: neustále putuje, je vždy na
okraji, prožívá a podnecuje dobrodružství.
Jeho diskurz se stále nachází na hranici, je-

moderní doby. Sociolog ci sociální badatel
oez obtíží ukáže, že "štastné vezení" ego
centrika devatenáctého století- nachází své
uskutecnení v onech "nejlepších svetech" ci
jiných ,,1984",které tak dobre vystihli spiso
vatelé, v literární podobe vyjadrující to, co
se konkretizovalo v ruzných koncentrac
ních táborech nebo v aseptizovaných spo
lecnostech. Tuláka, devianta, marginální po
stavu, cizince se nejprve pokusíme zavrít,
a poté usilujeme o to, abychom tohoto clo
veka bez vlastností, jenž byl pripraven o do
brodružství, ochocili a pridelili mu místo tr
valého pobytu.

V každém z techto prípadu se z individu
alistického teritoria stalo vezení. Místo aby

sloužilo jako základna, z níž je
možné vyjít, stává se místem
uzavrení. Ona dialektika, o kte
ré jsem mluvil, již nefunguje.

Hlubinná psychologie naznacuje, že pokud
chce clovek odpovedet na výzvu vlastního
osudu, musí umet prervat "citovévazby", cha
rakterizující jeho detství a omezený svetY
Rodicovská teritorializace muže být nedife
rencovaným rájem, predstavuje však rovnež
jistý regres, jenž s sebou nutne nese patolo
gické jevy všeho druhu, jimiž se to ve dva
cátém století jen hemží.

Mužeme tedy ríci, že moderní doba, kte
rá v rámci urcité univerzalistické perspekti-
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ho postoj je zpochybnením instituovaného.
Je sice situován do komunity, avšakzpuso
buje, že tato komunita žije v neklidu. Jedná
se o urcitý paradox: prorok se nachází v ko
munitárním prostoru, ale soucasne pripomí
ná jeho nestálou, efemérní, nekonzistentní
stránku. Práve proto bylo možné tvrdit, že
prorokovým vkladem bylo "zajištovat prija
telnost prostoru a nezaujímat pritom žád
nou pozici". Tím je treba rozumet, že pro
rok neustaluje své postavení a že zabranuje
tomu, aby se pevne ustálila i komunita. Pro
roctví si z tohoto hlediska "privlastnuje pro
stor jakožto místo spolupobývání" a nikoli
završování.38
tPrincip dynamické zakorenenosti ani ne-

ní možné lépe vyjádrit: prostor
Dynamická
zakorene- je jako ohen, který oživuje, za-
nost. hrívá, ale také osvetluje cestu,

címž vyznacuje urcité "jinde".
Hranici je možno. chápat jen se zretelem
k bloudení, stejne tak jako bloudení zase
potrebuje hranici, aby nabylo na významu.!
Odstup nebo odstupy, tedy jiný zpusob(jaR
vyjádrit ono "jinde", odstupy vytvorené me
zi ruznými osobami, v tomto smyslu vstu
pují do jisté globální konstrukce, jejíž roz
manité prvky, od toho nejvýznamnejšího až
po ten nejnepatrnejší, od toho nejobvyklej
šího až po ten nejnezvyklejší, vytvárejí cel
kový smysl. Tato organická konstrukce pri-

r"
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tom není plná ci pozitivní, ale zahrnuje
prázdnotu, dutinu, imaterialitu, pruvan. Ví
me, že tento pruvan, jejž zde chápeme me
taforicky, se nestará o bariéry. Je zároven
bezvýhradne prítomen v prostoru, jímž
proniká, ale zustává vuci nemu címsi cizím ,
nebot s sebou prináší ty prostory, z nichž
prichází.

Qu!kheim si v souvislosti s "pojmem du
~povšiml, že ackoli je tento pojem úzce
spjat se specifickými predmety (pramen,
Antinomie skála, strom atd.), muže "se od
vázanosti nich po libosti odpoutávat
a vy~áza- a zacít vést v prostoru nezávis-
nost!. I . ."39 'T'ou eXIstenCI. lento postreh
lze úspešne aplikovat na moji tezL Duch,
v protikladu k duši, je totiž transindividuál
ní, pekne vyjadruje holistickou ci "ekologic
kou" perspektivu a nechává vyvstat struk
turní antinomii vázanosti a vyvázanosti.
Duch muže náležet k urcitému místu a sou
casne být v prostoru stále zcela svobodný.
Protože je charakteristický pro nejaké mís
to, vytvárí sociální pouto: ducha urcitého
místa, ducha urcitého národa atd., avšak to
to pouto je pritom pružné a zaclenuje do
sebe i svuj protiklad. Tím umožnuje spojo
vat jednotlivé odstupy a soucasne zachová
vat vnitrní hodnotu odstupu jako takového.

Totéž nacházíme v dejinách židovského
národa, jenž byl skrze spolecného ducha
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Židovsk)í ná
rod jakožto
"poutník"_

Nutnost
cizince.

spjat silným poutem, prestože
se podílel na živote _.tech nej
rozmanitejších prostoru. Práve
proto mohl z techto prostoru

težit a na oplátku je zase obohacovat. vý
znam diaspory byl velice casto analyzován
a ruzným zpusobem komentován. Není uži- _
tecné se k nemu vracet. Mužeme však na
proti tomu zduraznit dva jeho nedostatecne
vyzdvižené aspekty, totiž punktualístické
formy zakorenenosti, které zapríciií.uje,
a úlohu "poutníka", kterou židovskému lidu
umožnil hrát.

Židovský národ totiž prožil svoji první
deportaci velice záhy. Už v šestém století
pred naším letopoctem byl vyrván z luna
své zeme a priveden do Babylónu. A to je
jen první z jeho cetných exilu. Tato vyhnan
ství ho však nezlomí, nýbrž ho naopak y je
ho bytí posílí. Nebude plýtvat svou energií
na teritoriální výboje, nebude se vycerpávat
v imperialismu, který byl vlastní jiným ná
rodum ze Stredozemí, ale bude posilovat
svoji vlastní kulturu. Tento rys, umení adap
tovat se a zapouštet koreny, si zasluhuje,
aby byl zdurazií.ován. Práve této schopnosti
je zapotrebí, aby národ neztratil svoji speci
ficnost. Tato punktualistická zakorenení mu
umožnila nacerpat v zemích, v nichž se na
cházel, síly nutné k tomu~ aby si v duši
uchoval vzpomínku na mesto, z nehož vze-
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šel. Výraz "za rok v Jeruzaléme" jasne vyjad
ruje ono tíhnutí k "jinde", které mu dovoluje
žít v nepiátelském prostredí a metabolizo
vat to, cím mohl být, aby prežil ve vyhnane
ckém "tady a ted'''.

Vynucené rozptýlení, jež se možná vyži
vuje ze vzpomínky na nomádství predku,

má tedy u židovského lidu
Od vynu~en~- dlouhou tradici. Umožií.uje muho rozptylem ., . v

k založení Zejmena to, aby ony cesty pres
kultury. pustinu, které mu osud pripra-

vil, premenil na oázu. Sombart
zduraznil, že soustavné zmeny, jimž byli Ži
dé vystaveni, jim dodaly schopnost ovlád
nout zvolená místa ve stredovekých a po
sléze i moderních mestech. A to je druhá
charakteristika, kterou jsem naznacil: umejí
být "poutníky". Vnášejí do západní kultury
lékarské a vedecké znalosti z Východu. Te
ží ze svých nadnárodních styku a vztahu,
aby se z nich stali vyslanci, které vyhledáva
ly všechny možné vudcí osobnosti. Abych
se ješte vrátil k Simme1ovi, predstavují prá
ve ten typ cizincu, který je pro danou sku
pinu nutný. Jak jsem již naznacil, jejich prí
nos v oblasti umení, filozofie a financnictví
nezmerne presahuje jejich význam co do

pocetnosti. Onen pocit fasci
nace smíšené s odporem, kte
rý vyvolávají, je treba uvést do

vztahu s touto funkcí "poutníku". Podnika-
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telé, vyjednavaci ci rádcové se z nich tedy
mohou stát proto, že mají cetné kontakty,
znají nekolik jazyku a mohou využívat vzdá
lených korenu jiných clenu komunity. Po
hyblivost komunity jakožto celku paradoxne
umožnuje, aby její cást zapouštela koreny
na ruzných místech.

Opakuji však, že se zde jedná o punktua
listickou zakorenenost, jíž mohou výkyvy
dejin (masakry, pogromy, genocidy) kdyko
,liv ucinit prítrž. Odtud ona intenzita, boha-

tost a hloubka jejich prínosu.
Pu;nktuapst~c- Židé se mohou stát predme-
kazak01ene- h' hd b" -, 'hnost. tem mno yc o re znamyc

diskriminací, nicméne stále
platí, že práve z tohoto duvodu jsou svedky
lidského utrpení a slouží proto také jako
duverníci, jakmile neštestí zaklepe na dve
re. Instruktivní je v tomto ohledu role, již se
hráli pri zrodu psychoanalýzy. Svedcí o tom
i Erckmannovy a Chatrianovy romány, týka
jící se postavení Žida v Alsasku: lze ho sice
beze studu hanobit, ale je také prítelem, je
muž je možné se sverovat. Zprítomnuje
zkrátka ty, kdo jsou cizinci a kdo jsou cizí, je
prítomností oné nevyhnutelnosti, z níž má
me strach, zajištuje spojení s "jinde" a s ne
bezpecím, jejichž završenou podobou je
utrpení a neštestí.40 Práve tato dvojznacnost
z Žida ciní prototyp tuláka: je vázán na urci
té místo a zároven tíhne u urcitému ne-mís-

• 108 •

tu. Je obetním beránkem, na nemž se vybíjí
frustrace celého sveta, živoud vzpomínkou
na nostalgii, jež nikdy nemuže být zcela vy
mýcena a díky níž se z každého z nás stává
homo viator s nezmernými aspiracemi a se
vždy neuspokojenými touhami.

Odhlédneme-li od tohoto príkladu, nebo
spíše pokud ho zobecníme, mužeme ríci,

že u základu veškeré sociální
Napetí mezi kmístem stru turace stojí napetí mezi
a ne-místem. místem a ne-místem. Je-li prav-

da, že "teritorium predstavuje
topos mýtu" (Gilbert Durand), stejne tak
platí, že každá spolecnost potrebuje nejaké
ne-místo (u-topos), utopii, jež jí zvláštním
zpusobem slouží jako základ.41 To je ona di
alektika bez usmírení, o níž byla rec. At je
zavedený rád jakýkoli, muže pretrvat jen
tehdy, když ho neco nebo nekdo destabili
zuje a pripomene, že dysfunkce, hrích a ne
štestí tvorí rovnež nedílnou soucást danosti
sveta. Taková dialektika pripomíná, že "stin
ná strana" nemuže být poprena, aniž to zpu
sobí újmu existujícímu rádu samému. Exi
stence se ve svém etymologickém smyslu
dovolává urcitého vystoupení ze sebe sama,
urcitého úniku ci roztríštení, které je proží
váno na globální rovine, totiž na rovine ko
lektivní imaginárnosti, ale také prímo v nitru
každého jednotlivce. Kolektivní imaginár
nost i jednotlivec musí být s to "se roztríš-
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Relativní
teritorium.

"Psycho
geog1'afické"
odchylky.

tit", napnout se smerem k necemu, co tu
v daném okamžiku není, a presto je stále
zde v podobe jakési rozptýlené a latentní
aspirace, zkrátka k necemu, co nemuže exi
stovat bez toho, co by "mohlo být". Skutec
nost o sobe je jen iluzí, je vždy nestálá a lze'
ji uchopit pouze v jejím neustálém dení.

Prestože je tedy teritorium nutné, je záro
ven také relativní. Tento termín
je treba chápat stricto sensu.
Znamená to, že teritorium není

úcelem samo o sobe. Nevystací si, nechce-li
podstupovat riziko vyvolávání uzavrenosti.
Na druhou stranu má teritorium význam jen
tehdy, když uvádí do vztahu, když pouka
zuje k necemu jinému nebo k jiným mís
tum a s nimi spjatým hodnotám. Relativis
mus je treba chápat práve takto: jako
souvztažnost.

V tomto smyslu muže prostor sloužit jako
základna pro pruzkum. Tím se z nej stává co
si nestálého, mlhavého, takrka nehmotné

ho. V návaznosti na surrealisty
si toho povšimli "situacionisté"
šedesátých let, když praktiko
vali to, co nazývali mestskou

odchylkou ci "psychogeografií". Mesto se
tak stalo pudou pro dobrodružství, na níž
hravost_ a snovost nacházela své výsostné
místo. Slo o hru predstavující zpusob, jak
prožívat všechny možné zkušenosti, pod-
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necovat setkání, uClmt z existence jakési
umelecké dílo. Mestská odchylka, at už
v rámci skupiny, nebo samostatne, takto
umožnovala prozkoumávat urcitý daný pro-

.stor a být pritom konfrontován s možnými
a cetnými zvláštnostmi, tedy v jistém smys
lu prožívat intersticiální utopie.

Tuto perspektivu nalézáme také v analý-

Flanérství ze, kterou Walter Benjamin ve-
a mesto. noval mestskému flanérství,

presneji receno tam, kde mluví
o "parížských pasážích", jejichž nekolik
exempláru prežilo i do naší doby a které na
bízejí urcitý "zmenšený svet", citelný a pro
žívatelný panoramaticky. I zde, byt fantaskne,
je dobrodružství na dosah ruky. Neustále
zde dochází k setkáním a o "objektivní ná
hodu", abychom prevzali výraz surrealistu,
tu není nouze. "Pasáž" je ostatne už samou
svou strukturou dobrým príkladem dynamic~
ké zakorenenosti. Má totiž urcitý materský
aspekt, je uzavreným prostorem, v nemž se
clovek cítí svobodný, je jí vlastní jistá konej
šivost a vstrícnost. Její výlohy se soucasne
otevírají do celého sveta. Možná že práve
tento paradox probouzí predstavivost kaž
dého z nás, ciní ji vnímavou vuci vpádu ci
zosti a cizince a pripravuje na k dobrodruž
ství a setkávání.

Je ostatne možné, že postmoderní ná
kupní strediska toto napetí prevzala. Jejich
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funkce není jednoduše útilitární. Prichází
me sem nakupovat, to jiste, ale zároven si

v nich také vymenujeme sym
boly. Analýza tržnice Halles
v Paríži tuto symbolickou di
menzi jasne vyjevuje.42 Tento

fakt si zasluhuje o to vetší pozornost, že se
zde opet jedná o materský prostor, a navíc
o prostor podzemní, jenž je pro postmo
derního nomáda útocištem a místem exilu.
Skrze vystavované predmety, specifickou
atmosféru, již produkují, a samozrejme skr
ze setkání ci proste letmá stretnutí, k nimž
tu dochází, tento nomád prožívá jistý druh
závrati: okouzlení ztrátou sebe sama v urci
tém kvazi-kosmickém celku. Tento mestský

prostor, koncentrát života, svet v malém j~
ve svém nejsilnejším slova smyslu skutec
ným tavicím kotlem: místem, v nemž za
pouštíme koreny, z nehož vyrustáme a uni
káme. Místem, kde se vyjadruje empatie
vuci ostatním, místem, odkud imaginárne
prcháme, abychom dosáhli absolutní jina
kosti.

Podle Baudelaira se básník teší "té nepo
rovnatelné výsade, že muže být podle libos
ti sám sebou i druhým. Vstupuje, když se

mu zachce, do osobnosti ko
hokoliv, stejne jako ty bludné
duše, které hledají telo. Všude
je pro nej místo" (Les Fou/es,
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str. 420-421). Takový postreh muže mít v na
ší dobe obecnejší dopad. V miniaturním
svete mesta, na tom ci onom mestském "pa
mátném míste" jakožto zmenšeném meste
muže být každý sám sebou i druhým. Je tu
lákem, prisvojí si ten ci onen specifický ze
vnejšek a bude hrát roli, jež je s ním v sou
ladu, a poté si zvolí jiné vzezrení a bude na
rozlehlé sociální scéne hrát další roli. Mesto

jakožto zaplnený prostor mu takto para
doxne nabízí urcité zcela prázdné momen
ty a prázdná místa, v nichž jeho duch i telo
budou moci být naprosto vyprázdnené:
možnost prožívat mnoho cetnost bytostí, jež
v nem prebývají, to znamená možnost být
soucasne tady i jinde. Obyvatel megalopole
je v tomto smyslu vpravde novým druhem
nomáda.

Je bežné oznacovat soucasné
mesto za betonovou džungli.
Stejne jako džungle stricto sen
su je i mesto v mnoha ohle

dech neprátelské, tajemné a neproniknutel
né. Stejne jako v džungli je v nem však také
neco materského a primordiálního, a navíc
se podobá labyrintu. Nuže, charakteristic
kou vlastností labyrintu je, že nerespektuje
dichotomii "vnejšek/vnitrek", anebo spíše
tuto bipolaritu udržuje pohromade: je sou
casne a bezvýhradne jedním i druhým.
Mestský prostor, jak jsem již naznacil, rov-
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než hraje tuto dvojí hru. Možná že práve
. proto je prícinou nomádství, presne receno

nomádství tuláka, ale také nomádství flané
ra, prátelských seskupení a ruzných kmenu
putujících z jednoho místa na druhé, nomád
ství konzumentu i pracujících. To všechno
dává vzniknout širokému proudu neurcitel
ného rozsahu, který se prinejmenším ve
velkých mestech jeví jako nekonecný.

Skrze naše každodenní 'pochuzky si vy
pracováváme celou radu rituálu, predstavu
jících neco jako vykolíkování prostoru, ale
sloužících zároven i jako projev úniku nebo
alespon jako znaky urcité simulace exilu.

Nic z toho není náhodné. Ztra
o každoden-. • v v V v d
ním potulová- ut se muzeme rovnez prostre -
ní. nictvím hry. "Nenalézt svoji ce-

stu ve meste neznamená nic
zvláštního. Ovšem zabloudit ve meste tak,
jako bloudíme v lese, vyžaduje dukladné
vzdelání."43Každodenní ci mimorádná toul
ka se odchyluje od vyznacených cest jen
skrze akt vule. To, co bylo na "psychogeo
grafické odchylce" avantgardní, muže clovek
bez vlastností prožít, aniž si je toho nutne
vedom. I tady se klade dialektika bloudení
a zakorenenosti. Fakt zbloudení svedcí

o snovém elementu, jenž v nás
bez ustání hlodá, anebo o tou
ze po "jinde". Po vetšinu casu
ke zbloudení dochází pod nad-

vládou snení. Vyprázdnený duch sleduje
stopy, které již nejsou stopami pracovitého
života. Jedná se o vzpomínku na nejakou
drahou bytost, o pripomínku nejaké vypja
té situace nebo docela proste o nevedomý
pud, jenž nás táhne nekam, kam jsme pu
vodne nechteli jít. Všechny tyto drobné
prostorové toulky však postupnou sedi
mentací vytvorí jistou globální auru, jež mu
že v ruzných obdobích nabývat vetší ci
menší význam a pripomíná usedlíkum ne
potlacitelnou sílu putování.

Mužeme si ostatne povšimnout, že urcité
civilizace se konstituují práve na základe
putování. Veškerá buddhistická tradice to
muže doložit. Japanologové zduraznují, že
Japonsko bylo do znacné míry putováním

impregnováno. ~gustin Ber
que kupríkladu mluví o "kultu"
re cesty''Cmišino bunka '5ary:
'stižiie ukazuje, Jakou-roli' hraje

v každodenním živote Japonce "nezvyklé
štestí" ulice.44"Psychogeografická odchylka"
v tomto prípade není privilegiem nejaké in
telektuální ci umelecké avantgardy, nýbrž
osudem každého jedince. Mužeme rovnež
ustavit vztah mezi významem ulice a zave
deným rozlišením mezi japonským "loko
centrismem" a západním "egocentrismem".
V prvním prípade je dule.žité místo a hod
noty s ním spojené, zatímco ve druhém prí-

/
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pade se duraz klade na jedince, se známými
dusledky, které to prináší. Ulice v rámci té
to perspektivy upomíná na otevrenost. Uli
ce,' na níž se rozehrává sociální teatralita
predisponuje k možnému dobrodružství
a evokuje vrení a vitalitu, kterou, jak se zdá,
nemuže nic zadržet. Soucasné Tokio na
vzdory své monstróznosti stále ješte skýtá
nepretržitou podívanou na toto oživení. To
se sice muže menit podle rúzných ctvrtí, ale
není proto o nic méne setrvalé a poukazuje
na nestabilnost vecí a na jejich efemérní
stránku. Ulice, jimiž procházíme, a aspekt
pohyblivosti, který je jim vlastní, predstavu
jí metaforu pomíjivosti života: pomíjivosti
jednotlivcu i spolecností.

Když Jean Baudri11ard pripomíná ony
formy katastrof, predpokládané v mestech
jako New York nebo Los Angeles, používá
seismické pripodobnení: "chvení vecí, jež

se stlacují, jež se kontrahuJ'í
Výzva
prázdnoty. V prázdnote", preklouzávající

teritoria i horizontální odchyl
ky.45Popis, který predkládá, a ilustrace, kte
ré navrhuje, osvetlují moji tezi, nebot nále
žite zduraznují, že výzva prázdnoty je o to
silnejší, že se (znovu) objevuje v civilizaci,
jež chce být kompletní, plná a pozitivní. Ta
kováto predstava katastrofy totiž dozajista
není originální aza našich dnu dochází
pouze k jejímu znovuzrození. Je to antro-
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pologická konstanta, která v jistých obdo
bích cyklicky znovu nabývá na síle a pru
ra:r:osti: prá~e v tech obdobích, kdy jsme
rr:e1,1tendencI zapomínat na nestálý aspekt
ven Tehdy zacíná být nestálý sám prostor.
Vnucují se odkazy na božstva spjatá se zemí
(Dionýsos) v protikladu k bohum nebes
(Apollón), Zemetresení, jež ona božstva

spj~tá se zemí konotují, není pouze fyzické,
al~ I globální. Když již duše nemají pevnou
pud~ pod nohama, bloudí a potulují se.

Muzeme se tedy odvolávat na fantasmata
mizení, na touhu po vyhnanství, na fakt uni
kání, protože pohybující se zeme nás k tomu

"Mekká dete- vy:bízt_Cestaj~~ožto_"me.kká_de=.
ritorializace", ler1.torializ_a~e",jak. naznacuje

B,-audrillard,je protejškem nesta
bility zpusobené otresem. V této predstave
vratkého teritoria, podnecujícího touhu po
vyhnanství a možná dokonce i vyhnanství
touhy, opet nacházíme onu dialektiku bez
smírení, odehrávající se mezi nomádstvím

a ~s~dlictvír:r:. Oba cleny se v pomíjivém
svete anuluJI. Cestovatelská vášen od té

chv~l,e,p~edstavuje zamaskovaný zpusob
pr~)2lva~1nehybnosti a spjatost s nejakým
mlstem Je naopak možná jen s odkazem na
jeho rub: na mytické ne-místo utopie ci na
fantasmatické ne-místo urcitého "jinde".
Jsou to dve strany téže skutecnosti: skutec
nost porózního teritoria a krehkého jednot-

r-
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Porózní
teritorium
a krehké
individuum.

Podvojnost
jako antropo
logická
stnJktura.

Útek
milencu.

Benátky:
život bez
vnitrku.

nost a zároven lstive obchází to, co je pevne
zavedené, i rozlicné formy vnucování, jež
tato zavedenost plodí. Podvojnost j~v t0!l!-to
SlIlY-slu[O[ffiO.l.L..5v..ob_o_dy.:,_cestou,jgkvnést
"hybnost" do toho, co je stabilní, ci neklid
do toho, co si je príliš jisté samo sebou.

Dobrou ilustraci tohoto dvojího života, to
jest života pohyblivého se smyslem pro ne
konecno, nám predkládá Simmel ve své
prekrásné analýze Benátek. Ukazuje v ní,
nakolik se "povrch odloucil od vnitrku", na

kolik muže jevení, pod nímž
bychom nemeli hledat bytí, být
necím substanciálním, a odka
zovat tak ke skutecne prožíva

nému životu. K životu bez vnitrku, bez vá
zanosti, ci prinejmenším k životu, jehož
vázanost je vratká a pomíjivá a který se mu
že kdykoli propadnout do nicoty. "Benát
kám je vlastní pouze nejednoznacná krása
dobrodružství, jež se nezakorenene trepotá
životem."46

Možná že práve proto jsou Benátky my
tickým mestem rodící se lásky; svatební ces
ta do Benátek je ve svém žánru klasikou,
stejne jako spolecný útek milencu, pripo
mínající, že vášen je intenzivní, lec krehký
stav a ne nejaká instituce, kterou je možno

spravovat jako nevycerpatelný
kapitál. Kámen a voda! Intim
ní, materské uiicky, v nichž je

\

Dialektika bloudení a usedlictví nás dovádí
k tomu, že život, jak naznacuje Schopen
hauer, 'e bezvýhradne dvojznacnýaZe svet

je nestálý. Nacházíme zde urci
tou strukturní kategorii lidské
danosti: kategorii podvojnosti.
Již jsem ukázal, že tato'podvoj
nost je vnitrne spjata s každo

denním životem, že život je dvojí. To zna
mená, že se nikdy nemuže redukovat na
nejaký pozitivní stav, že nesnese uzavre-

Dvojí život II

livce, jež poukazuje k iniciaci ci k setrvalé
mu ucednictví. Skutecnost ne
pretržitého "bildungsrománu",
neustálého pátrání nikoliv po
nejakém empirickém a limito-
vaném "já", nýbrž po urcitém

ipse (sám), otevreném rozmernosti celého
sveta a vpádum jinakosti. Pátrání po ipse,
jež potrebuje nejakou pudu, aby se upevni
lo, ale nemuže se s ní nijak spokojit, po ip
se, ztrácejícím se posléze v prírodním i so
ciálním celku a prožívajícím jistou formu
plýtvání a výdaje, a to nikoliv ve výjimecné
situaci, ale jakožto banální a každodenní
praxi. lpse, které si dokáže ochocit život
i s tím, co je v nem nejednoznacné.
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clovek nucen neustále se dotýkat druhého,
v nichž se chodci o sebe otírají. A soucasne
také velebné a majestátní kanály, jež jsou si
ce v neustálém pohybu, ale presto se zdá,
že nikam neplynou, že nemají žádnou pres
ne stanovenou úcelnost, leda snad úcelnost
nekonecné cirkularity. Je to soucasne neco,
co ve specifických okamžicích navozuje po
cit duvery, ovšem tato duvera se ukazuje ja
ko preludná, když je konfrontována se sle
pými rameny, nebo když vyústí do nejaké
znepokojující laguny, nesoucí s sebou vždy
pachut konecnosti.

Ambivalentnost tohoto mesta bychom
mohli komentovat donekonecna. Ve velké
míre se tomu venovali básníci, spisovatelé
i kronikári. Je také treba pripomenout, že
tato ambivalence je prožívána v každoden
ním žití a nepredstavuje pouze motiv pro li
terární ci filozofické cvicení. Existuje rov-

JI . I '. než urcitá sociologie tohoto
SOClOogle ne- , , , , ,
stálého místa. nestaleho mlsta, ktere UpOml-

ná na to, že jedinec, stejne jako
sociální život, neprináleží k žádnému místu
a nemuže se honosit tím, že vlastní trvalý
príbytek. Život je v techto rozlicných proje
vech vždy presouváním mezi "zde" a "jinde".

V oblasti archetypálního myšlení si tu
vzpomeneme na postavu Herma, boha-ce
stovatele, boha obchodníku a zlodeju. Her
més, tot paradigma lsti. Lstivost je totiž cilá,

.~\
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neuchopitelná, v neustálém pohybu. Nene
chá se vtesnat do stavu zavedenosti, ale na
opak se jej snaží destabilizovat. Hermés
a jeho okrídlené opánky! Opánky sloužící

ke stání na zemi a krídla slou
Emblematic- žící k tomu, abychom se od níkáfigura
Herma. odpoutali, abychom unikli, jak-

mile je dobrodružný instinkt
príliš silný, než aby se spokojil s tím, co den
ode dne nabízí rutina. Figura Herma se
snoubí s benátskou maskou, s maskou po
vrchu, jenž si vystací sám se sebou, s mas
kou lstivosti a podvojnosti. Maska znepoko
juje a soucasne vybízí k setkání. Je urcitou
vejickou a náznakem úniku. Hermés odka
zuje k bloudení, jež se zlehka dotýká zeme,
ale neváže se k ní. Maska takto umožnuje
lehký dotek setkání a pritom upomíná na
prchavost všech vecí.

Benátky tuto "hermetickou" ambivalenci
prožívají den co den. Prožívají ji zpusobem,
jenž dozajista není vedomý, ale co na tom

záleží, je-li vyústením toho vše-
Hermetická h v, 'f' k 'h d·ambivalence. O vytvorem specl 1C e O u-

cha mesta, urcité aury vlastní
jen jemu, imaginace, z níž mnoho lidí pri
chází cerpat. Kaj Noschis ve své analýze, jež
je zároven subtilní a zcela empirická, kuprí
kladu výstižne ukazuje "afektivní význam",
jaký nabývá v tomto meste ctvrt, která má
v sobe opet neco zakládajícího, tajemného,
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materského. Ctvrt jakožto tavicí kotel iden
tity, místo, kde cirkuluje symbolická smena
a kde dochází k splývání. Vrátím se zde k po
jmu "pocit prináležitosti", jímž jsem charak
terizoval soucasnou tendenci sdružovat se
do kmenových seskupení. Tato tendence je
vymezena ve strukturne limitovaného pro
storu. Mužeme ostatne upozornit na to, že
benátské židovské ghetto je z hlediska své
architektonické výstavby prímo archety
pem tohoto typu ctvrti. Aby do nej clovek
pronikl, je treba podniknout hotovou inici
acní ceslli,..která muže být dosti úzkostná,
zejména v noci. Benátská ctvrt ve své uza
vrenosti podporuje silnou organickou, ar
chitektonickou a sociální jednotu a zároven
podnecuje odmítavost. Pocit prináležitosti

je smyslu plný jen tehdy, po-
v ne?me- kud má urcitý odpuzující pól,
zenem k d v b vk h dprostoru. po u neco ne o ne o o o -

mítá. Prestože má benátská
ctvrt tento uzavrený charakter, je soucasne
s tím rovnež porézní. Kámen je nahlodáván
vodou. Tato metafora má veliký význam.
Každá z techto ctvrtí se totiž otevírá do ne
ohraniceného prostoru. Jejím prodlouže
ním je celický svet. Není náhoda, že Benát
ky byly již dlouho pred turistickým
náporem obchodní, vojenskou, intelektuál
ní a umeleckou križovatkou. Jejich neuveri
telnou otevrenost je nepochybne nutno

pricíst kulturnímu slucování. Tato antino
mie nutí k zamyšlení: vyhrocená, vyžadova
ná, aktivovaná mez se ztrácí v bezmeznosti
urcitého rádu, at je jakýkoli.

Poucná je v tomto ohledu úloha, jakou
hraje prístavište v neustálé cirPrechodové

rituály. kulaci cetných kanálu, jimiž
je mesto protkáno. Je branou

k útocišti, avšak kdo mluví o bráne, mluví
o otevrenosti. Prístavište symbolizuje rituál
prechodu mezi uzavreností a otevreností, at
už se to týká cesty do práce, turistiky anebo
proste procházení se. Pro místní obyvatele
je známkou statického bloudení a pro ostat
ní znací jakési bloudení imaginární, blud
no st touhy po pohybu, po zmene, po nekli
du.47

Nestálé mesto, chápané zde jako metafo
ra pomíjivého sveta nebo "dvojího" života,
náležite zduraznuje nutnost úkrytu a jím
produkované afektivní hrejivosti. Tento

úkryt je však zároven prodera
velý všemi možnými branami,
otevírajícími se k nekonecnu.
Identita zacíná být nejistá, jak
o tom svedcí ona maska, o kte

ré byla rec. Dialektika mezi splynutím a od
mítáním nefunguje pouze pro ty, kdo pri
cházejí zvnejšku, je v jistém smyslu druhou
prirozeností mesta, navozujícího predstavu
dobrodružství. Pocit prináležitosti k nejaké
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aspekt života.

Snít svuj ži·
vat, nam-átit
se kprvní
látce.

ctvrti jde potom ruku v ruce s kosmopoli
tismem mesta jakožto celku. Historické
bloudení, prímo fyzicky hmatatelné, jsme-li
obeznámeni s nebezpecím, jež Benátkám
hrozí, a konecne bloudení turistické, všech
no to, ovšem pouze na krátký okamžik, vy
volává dojem ustalování. Je to vecný oka
mžik, jenž se rychle muže zmenit ve svuj
protiklad. Voda se znovu rozproudí bez
presného cíle, návštevníci jsou tu jen pre
chodne, sami obyvatelé bez ustání cirkulují,
vše se nachází ve zpomaleném toku, který
odpovídá obrazu samotného života, náhod
ného života bez jasne stanovené úcelovosti.
Benátcan prožívá každodennost v krouži
vém hemžení, každodennost návštevníka
se teší z kouzla této kruhovosti, všichni za
pouštejí koreny do imaginárnosti bloudení
ci nehybné cesty.

Jakožto mytické mesto dávají Benátky vy
vstat oné dialektice bez smírení, probíhající
mezi usedlostí a bloudením, anebo tomu,
co nazývám dynamickou zakoreneností, to
jest nutnost nejakého materského místa
a ne méne silná nutnost neceho, co je mimo

ne. Vzp_Qmen..me..si~de pa Ana
~i.m~ndGl:na prapocátek-a-=né
~mezeno._ Tot vskutku _dvojí,
aspekt života, pocitujícího zá- .
rovel1'poirebu úkrytu, v nemž

vzniká a sílí, i potrebu otevrenosti, skrze niž

.....-- - ....••.
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se muže rozrustat a rozvíjet. To, co je v mý
tu prožíváno paroxysmálne se však mezzo
voce vyjadruje na dalších osobitých mís
tech, odkazujících nás na tuto dvojí nutnost,
nebot vycházejíce z nich zacínáme ono ini
ciacní hledání, jímž je celá naše existence.
Lidovou moudrost, podle níž clovek pochá
zí ze svého detství stejne jako ze svého kra
je, je možno také obrátit nebo presneji re
ceno podtrhnout fakt, že existuje nezlomné
pouto mezi "detstvím" a "krajem". Oboje
zduraznuje pocátek hledání, o nemž byla
rec.

Prapúvodní prostor, at se jedná o kraj,
mesto, vesnici, ctvrt, dum anebo dokonce
jednoduše o symbolické teritorium, má
vždy podobu nejakého uzavreného útociš
te, na jehož základe si mužeme vysnít svuj
život. A když se tento neohranicený sen cel
kove nebo cástecne uskutecní, je vždy zalo
žen na nostalgii po domovském hnízdecku.
Postup vpred neexistuje bez regresu. Toto
téma regresu ve snovém myšlení velice cas

to zdúraznovali psychoanalyti
kové, napríklad Freud a Jung,
kterí videli v uskupení sno
vých elementu návrat k "první
látce". Tento výraz je treba chá

pat v jeho nejsilnejším smyslu: to, co patrí
do rádu bezmeznosti, není možné uchopit
bez odkazu na prvotní látkovost, na látko-
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v/One..hybnéceste.

Coincídentia
oppositorum,
soulad
protikladu.

vost matrice, již lze samozrejme interpreto
vat ruzne ..

Když Dominique Fernandez mluví o ital
ských mestech, zduraznuje jejich feminitu
a ukazuje, jakým zpusobem to ci ono mesto
"jasne reprezentuje materské luno". Pri ko
mentování této charakteristiky definuje
zmínené prostory jako "kamenný sen, osvo
bozující cloveka z uzavrenosti".48 Tato ele
gantní formulace shrnuje ambivalenci, kte

rou se pokouším vyjasnit, totiž
neustálé precházení mezi uza
vrerlostli-otevreností. JinýmC

slovy, nacházíme zde trvalou soucinnost
mezi vezením tela a dobrodružstvím ducha.
Tato s'Ou~innost umožnuje prekonat klasic-'
kou dichotomii mezi prírodou a kulturou
stejne jako jiné protiklady téhož druhu, jež
mely urcité velmi zhoubné dusledky zejmé
na v moderní dobe.

Ml~vil jsem o nehybných cestách. Nebu
deme-li chtít príliš chvatne hanobit imagi
nární stránku existence, musíme uznat, že
je dozajista možné se toulat a nepohybovat

se pri tom, nebo že nehybnost
Toulky v muže cerpat z mnoha dobro-a dobrodruz- , ,
stuí. družstvl. Jedna se zde o dva

póly, které na sebe vzájemne
poukazují a vzájemne se obohacují v urci
tém nekonecném pohybu, jenž vposledku
vymezuje rád života v jeho osobním i soci-
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álním projevu. Tato alchymická konjunkce
je výsledkem jemného míšení a vede k oné
svrchované moudrosti, jíž jsou prodchnuti
ti, kdo dospejí k pochopení, že za fragmen
tací vecí se nachází urcitá primordiální or
ganicnost, již mužeme po dlouhém pachtení
nalézt. Práve tohle možná zduraznuje násle
dující poznámka Marguerite Yourcenarové:
"Zbyla mu láska k nádherným antickým jmé
num, která pokrývají sebemenší kousek zdi
v Itálii zlatým prachem ci purpurem velko
lepé vzpomínky; potešení z toulek po uli
cích, tu ve stínu a tu zase na slunci, z toho,
jak toskánsky oslovil krásnou dívku, oceká
vající polibek nebo záplavu urážek, jak pil
vodu z fontán a strásal ze svých masitých
prstu kapicky na prach pokrývající dlážde
ní, anebo jak koutkem oka luštil kousek la
tinského nápisu, když roztržite vykonával
svou potrebu proti patníku."

Tato krásná evokace Zena, bloudícího ce
louEvropou, vystižne ukazuje, že zapustil
koreny v urcité tradici a soucasne i v daném

kulturním prostoru. Tato zako
renenost, dodávající jeho blou
dení specifický nádech, mu
ostatne umožnuje, aby se z ní
takto s velkou lehkostí tešil

a aby z ní vytežil všechny možné zdroje pro
strukturaci své existence. Ona suverénnost,
jež je mu vlastní a jejíž dokonalou ilustraci



Metabolizace
exogenních
prvku.

výše uvedený popis predkládá, je ovocem
dlouhé práce: onoho "temnotného díla",
charakteristického pro iniciacní prístup,
schopného vstrebát rozdílné ci dokonce
protikladné prvky, které umí usporádat do
zdarilejší výstavby. Tomuto dílu se podarí
zajistit koexistenci blízkého i vzdáleného
v harmonii vetší vyváženosti. Není tohle
všechno ona "coincidentia oppositorum",
o níž snili alchymisté?

Stává se, že toto splynutí, i když ostatne
není takto oznacováno, prožíváme jako ta
kové empiricky v každodenním živote.
Konjunkce vzdáleného a blízkého je možná
bytostným rysem onoho sveta "predem da
ného", sveta každodennosti. Co jiného je ve
skutecnostihabitus, Lakg_n_emmluví Tomáš
Akvinský, Spengler nebo Mauss, nežliJ~kt
P-~. • b-' prizpusobování se cizíml}, do-

nzpuso lt k d V· - ·v. - , - v d 'se cizímu, U se z ne) neUC1nlneco u-
u~in!t h? verne známého? Spengler se
dUl:en,!e odvolává na botaniku a ukazu-
znamym.

je, že dokonce i rostlina muže
prežít a vyvíjet se v daném "topos" jen teh
dy, když se jí podarilo obelstít jeho prvotní
nehostinnost. Stejne je tomu se sociálními
zvyklostmi, které jsou konec koncu pouze
urcitou cizostí ci novostí, z nichž se postup
ne stalo neco obvyklého. Abychom tuto
subtilní každodenní alchymii lépe pochopi
li, mužeme poukázat na to, co Walter Benja-
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min nazývá "prvním pohledem" na mesto
v krajine. Pozoruhodné je, píše Benjamin,
"že vzdálené v tomto pohledu rezonuje ve
velmi úzké jednote s blízkým".49

Vnejší pohled ve skutecnosti disponuje
pronikavejší a také cistší perspektivou, ne
bot dokáže videt to, co naše pohledy, pres
príliš podléhající zvyku, vidí jen s nesnáze
mi. Benjaminuv postreh v tomto ohledu
výstižne zduraznuje, že to, co mužeme po

kládat za blízké, je jen zdarilou
metabolizací exogenních prv
ku, které se sociálnímu telesu
podarilo vstrebat. Predložíme

jednu analogii: cím je vlastne krajina, ne-li
zkulturnením prírody nebo, což je totéž,
naturalizací kultury? V každém z techto prí
padu existuje setrvalé precházení mezi tím,
co bychom jinak meli tendenci stavet proti
sobe.

Metafora alchymie, kterou jsem použil, se
tu ukazuje jako náležitá. Hrubé, vuci sobe
navzájem heterogenní materiální prvky se
v postupných stadiích zacínají skládat, aby
se promenily v onen kámen mudrcu, pred
met iniciacního hledání v jeho jednotnosti.
Vzdálené takto rezonuje s blízkým. Pokud
dovedeme být jen trochu citliví, mužeme ve
všem obvyklém zaslechnout více ci méne
tlumenou ozvenu urcité hodnoty, urcitého
zpusobu bytí nebo myšlení, které prišly od-
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Rituá~)' ocho
cují a inte
grují cizince.

jinud. Kultury dovedly ve svých zakládají
cích momentech primíchat do tavicího kot
le své tradice cetná cizí pozitiva. A ciní tak
ostatne i nadále, chtejí-li si uchovat svoji dy
namicnost. Každodenní život ve svém sta
tickém aspektu je vtomto smyslllp-ouzene
lfstálou vedomou ci nevedomou integi~~l
neceho, co k nemu prichází zdáli. _

-Takto se vytvárí to, co Schutz nazýval "obe
zn~meností". Obeznámenost
s vecmi a lidmi, s prostredím
a krajinami, s obyceji, tradicemi
a zvyklostmi, na tom všem se

soustavne podepisuje její protiklad: cizost.50
Všechny soukromé ci verejné, náboženské

ci profánní rituály jsou kontinuálním úsilím
o zmenšeni šoku ze vzdáleného, o usmer
nování barbarství, o ochoceni cizosti. Pritom
se však stavíme do vztahu k tomu, co chce
me zcivilizovat, uznáváme jeho existenci
a prijímáme, a contrario, jeho produktiv
nost. Má-li neco být nepochybné (svet evi
dencí, onen "predem daný" svet, do nehož
se situujeme), je treba, aby existovala také
zvnejšku pricházející pochybnost. Takže
rozsáhlý mechanismus ritualizace zdaleka
není nejakým poprením cizosti, nýbrž nao
pak její setrvalou, trebaže konfliktní inte
gr~cí. Jinými slovy, tento mechanismus je
jen urcitým usporádáváním vedomí a neve
domí na kolektivní úrovni, anebo ješte ji-

nak, tento mechanismus poukazuje k ne
snadnému kompromisu mezi tím, co je in
stituované, a živoucí silou toho, co je insti
tuující.

Jedná se zde o antropologický vztah, to
jest o prvek strukturující individuum a sou
casne i sociální celek jako takový. O neco
výše jsem zmínil Herma a jeho okrídlené
opánky. V tomtéž myšlenkovém rádu muže-

Sen "t . me odkázat na mystiku zhore-1éOJ1. zenu se /
zásvetím. leckeho ševce Jacoba B6hma,

jehož celé dílo, jak pripomíná
Gilbert Durand, spocívá v usouvztažnování,
v sešívání. Podle predstavy prevzaté z jeho
remesla "sešívá a spojuje podrážku, kladou
cí se na zem, a klenbu svrchní cásti obuvi".51
Tento obraz mnohé osvetluje, nebot zdu
raznuje puvodní a úcelnou jednotu všech
vecí. Spojit zemi a zakorenenost s oním zá
svetím, o které každý usiluje, at je jeho jmé
no jakékoliv. Usouvztažnení empirického já
a ideálu urcitého ipse, které uskutecnilo in
tegraci všech svých potencialit. Nekonecná
dialektika potreby jistoty a touhy po vyvá
zání. Konfliktní svazek mezi nutným used
líctvím a pudem smerujícím k "jinde", který
punktualisticky nahlodává sociální teleso.
Vztah mezi uzavreností mesta, v nemž clo
vek žije, a mýtem nebeského Jeruzaléma.
Konfuzní usilování o "zemi bez zla", v níž
bude možné prekonat rozmanitá omezení,
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R"<:oduspo
identitních
jistotách.

-

I

i

jež na nás uvalila institucionalizace všech
vecí.

Taková je nejednoznacnost a také para
doxnost dvojího sveta, spocívajícího na jed
note protikladu. Tato jednota je vždy záru

kou plodnosti. Receno jedním
slovem, svetská danost je kon
stituována práve tímto druhem
dynamického zakorenení. Je

ovšem treba, aby se oba cleny této ambiva
lence mohly harmonicky skloubit. Když je
den z jejích pólu preváží, což se stává casto,
mužeme mít za to, že ten, který byl opomí
jen, opet nabude na duležitosti jako pri ky
vadlovém pohybu. Protože individuální te
ritorializace (identita) ci teritorializace
sociální (instituce) získaly behem modemy
všeobecne známý význam, prišel nyní cas
nastoupit novou cestu. Cas masového exo
du, který se staví proti identickým jistotám
ci institucionální zabezpecenosti a pouští
se na dobrodružné cesty nového iniciacní
ho hledání, jehož obrysy dosud nejsou
presne ohraniceny.
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IV. Sociologie dobrodružství

"Prirozenost se ráda skrývá. "

HÉRAKLEITOS



Pluralita
skutecnosti
sveta.

Pluralita osoby

Takto tvárí v tvár svetu, jenž chce být pozi-
/ _, _ tivní, svetu dovolávajícímu se

I / "Zlzen 1:0 realismu svetu zdánlive uni-v nekonecnu." ,
(Durkheim) formizovanému cítíme, jak se

obrozuje touha po "jinde". Sna
ha být "stranou", neupínat se na hodnoty
obecne prijímané nebo za takové pokláda
né, se vyjadruje mnoha zpusoby. Abychom
pFevzali Durkheimovu formulaci, která si
zaslouží být znovu pripomenuta, možná se
jedná o návrat jakési "žízne po nekonecnu",
o nemž se prespríliš racionální, nerkuli ra
cionalistická civilizace domnívala, že ho

musí a muže vymazat. Tím je
vymezena urcitá imaginárnost
bloudení, kladoucí duraz na ži
vot v jeho neustálém znovu po-

cínání: na život, který je stále znovu prasta
rý i aktuální.

Básník ci myslitel, spisovatel ci clovek
bez vlastností, každý z nich se po svém po
kouší naklonit nad tavicí kotel neomeze
nosti a nekonecna, v nemž všechny konec
né veci nabývají svuj tvar. Takové myšlení ci
taková citlivost vuci dení také upomíná na
to, co v podobe jakési predtuchy vnímal ro
mantismus devatenáctého století: na nostal
gii po úzkém vztahu spojujícím cloveka
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Postmoderna:
archaismva
technologie.

s prírodou a s druhými. Nat~~p~ilos?ph.ie
(Schelling) zduraznovala vCltem (BtnfUh
lung) a hledání zárodecnéh.o rozum~; ~ze
šlého ze samotného sveta v Jeho rozhcnych
projevech. Všechny veci pod~e~ují vjakési
duchovní i existenciální bloudem. Vsechny
veci odkazují na strukturní pluralitu svetské
skutecnosti. Práve tato predvídavá ci neca
sová vize se v naší dobe opet vynoruje, a to
v mnohem širším merítku. Touha po dení
vedome nebo nevedome prostupuje celou
radu sociálních postoju a vyzývá k toulkám
neomezeného dosahu.

Jak už tomu v lidských dejinách casto bý
vá zavedenému myšlení ci ruzným formám
in~titucionalizované moci se príliš nedarí
uchopit, nerkuli pochopit to, co se konkrét
ne splétá v bežném živote, v živote cloveka
bez vlastností. Živoucí síla pluralismu se
v tomto ohledu rozmanitými zpusoby pro
jevuje v cetných filozofických nebo nábo~
ženských synkretismech, s~rz~ sportov~1
nebo existencní dobrodruzstvl, v sexual
ních toulkách, anebo dokonce - triviálneji 
v tom nejkonvencnejším turismu nebov?r
ganizovaných cestách,)ir:lž sevnevyh~~ za~
ná sociální vrstva. Kazdy z techto pnpadu
vyvrací samu myšlenku "globali~ace" ci ."jed
notného myšlení". At si to uvedomuJ~me

. nebo ne, spolecným jmenovate~e~ .vsec~
techto jevu je ve skutecnosti uznam dIverzI-
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ty kultur, uvedomení si plurali
ty vecí lidských a samozrejme
i relativismu, který z toho vše
ho plyne.

Jinými slovy, klícové období, které proží
váme, období, jež je, jak jsem casto nazna
coval, nadmíru paradoxní, tedy dává vyvstat
zdánlivé uniformizaci a zároven skutecné
diferenciaci ci stvrzování specifických parti
kul arit, trebaže je obcas fanatické a netole
rantní. Opet zde nalézáme onu dialektiku,
kterou jsem již analyzoval, dialektiku mezi
masou a kmenem (Cas kmenu, cit. dílo). Na
jedné strane máme halasné, doterné, na
odiv stavené spolecné hodnoty, prosazova
né médii a ekonomickou ci politickou mo
cí; mužeme je vynášet nebo naopak zpo
chýbnovat, ale nakonec to vyjde nastejno.
Vposledku se však jedná o hodnoty ciste
abstraktní, jež se jen velice málo dotýkají
skutecné dynamiky individuálního a sociál
ního života. Na druhé strane oproti tomu sto
jí opetné vynorování zakorenených hod
not, oživení archaismu, které jsme pokládali
za prekonané; zkrátka oslavování, v dobrém

~špa:n~m smy.slu,~hroce~é~o tri~alis~uj
Jehoz vyznam Je nym zbytecne poplrat aTe
hož dusledky bychom marne zamlouvali.
Tato dialektika je vskutku známkou rodící
se postmoderny.

Kmenové spolecenství je však ze struk-
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Návrat
k mnohocet
nosti po
nadvláde
jednoty.

I.

turního hlediska fragmentova
né, podobne jako emblematic
ká figura Dionýsa, jenž je, jak
pripomínají mytologové, bo
hem spjatým se zemí, to jest

bohem zakoreneným, ale soucasne také no
mádskou silou par excellence. Bytostným
rysem takového spolecenství je heterogeni
ta: Hodnotový polyteismus se vrací na po
rad dne.

V krátkozraké perspektive se to muže
zdát prekvapivé. Pro toho, kdo dovede roz
poznat rušné hemžení lidských dejin, však
tento ruch predstavuje urcité vyvažování,
vuci nemuž nelze zustat lhostejný: vyvažo
vání, v nemž se po období, ve kterém do
minovala jednota, otevírá prostor pro ná
vrat mnohosti. Jedná se tu o analytický
rámec, jenž se muže jevit jako dosti ab
straktní, presto však ve svém nejprísnejším
smyslu odhaluje celou radu jevu, které by
bez nej nebylo možné rozpoznat, anebo
kterým v každém prípade není pripisován
dostatecný význam. Jinak receno, existuje
tendence k tomu, že po židovsko-frestan
ském monoteismu nastoupí urcitý polyteis
mus, jehož obrysy jsou dosud nevymezené.

Monoteismus je výrazem jednotnosti Bo
ha a v dusledku toho i jednoty našeho já.
Církevní reformace, predstavující v jistém
smyslu kvintesenci moderní doby, kuprí-
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kladu zduraznuje jednotné individuum od
povedné za své jednání i za svuj život. Indi
viduum, které na základe autonomního vzta

Hodnotný hu ke svému Bohu a díky jemu
polyteismus. bude moci ovládnout zároven

prírodní i sociální pr9stredí.
Nezrušitelné jednote Boha, po odstranení
sekundárního kultu svetcu, i jednote indivi
dua, chápaného výhradne jako racionální
bytost, odpovídá stabilita sveta, v nemž má
všechno a každý urcitou presnou funkci, již
musí neochvejne zastávat, aby uskutecnil
své krestanské poslání.

Charakteristika polyteismu je zcela odliš
ná. Mnohosti bohu odpovídá mnohost oso
by, což je samozrejme prícinou urcitého
strukturního bloudení. Se zretelem ke spe
cifickým potrebám totiž dochází k cirkulaci
od jednoho boha k druhému, stejne jako
dojde k vírivému preskakování mezi jedno
tlivými rolemi, jež je sama osoba nucena
hr.át.Jedním slovem, pokaždé, když preváží
polyteistické hodnoty, se znovu rodí vír

PO' -I' .j odysey. Pujde o profesní, afek-
ntazlVostj • ,v"d 1 . k' 'd/odpudívost UVil! Ci 1 eo OglC e noma ství,

anebo o nomádství osobitejší,
odehrávající se mezi rozmanitými fasetami
lidského já, z nichž žádná nevycerpává bo
hatství a mnohocetné potenciality svrcho
vaného ipse.

Proti mechanickému a lineárnímu aspek-
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tu struktury nacházející svuj stred v jediném
bohu ci triumfujícím rozumu se staví orga
nický rytmus tvorený pritažlivostí-odpudi
vostí, fascinací-odmítáním, radostmi i bo
lestmi, rozumovými zduvodneními i afekty,
rytmus, jehož výmluvnými príklady jsou
války mezi bohy v antických mytologiích.
Tento rytmus, který se nespocetnými zpu
soby promítá do soucasné doby, v sobe má
urcitý archetypální aspekt: aspekt prírodní
ho života, v nemž instinkt a intelekt vstupu
jí do plodné komplementarity. Jde o jiný
zpusob, jak vyjádrit celkovost vší "smyslové
rozumnosti", o jiný zpusob, jak zduraznit
patricnost dionýského mýtu, vteleného mý
tu par excellence, nebot tento mýtus sjed
nocuje protiklady a funguje na základe kon
junkce, souladu rozporností, a to i tam, kde
racionalistický model postupoval pomocí
diskriminace a distinkce.

Krome faktu, že toto bloudení, jež je vlast
ní mnohosti bohu, upozornuje na saturova
nost jistého sociálního modelu, kterému,
jak se zdá, už odzvonilo, ciní nás také po
zornými vuci souhrnnejšímu, plnejšímu na

KPestanství zírání cloveka a sociální sféry.
v plurálu. Holismus tradicních spolec-

ností a archaických hodnot je
obohacen o specifický prínos moderní do
by. Práve tohle dodává bludnému životu ce
lou jeho prospektivní stránku.
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Mužeme ostatne pripomenout, že i samo
krestanství a krestanská civilizace, jež z jeho
~odloží vyrostla, jsou prodchnuty synkre
tlsme.m. S~a~ by dokonce bylo vhodnejší
mluvit o krestanstvích v množném císle. Na
pocátku totiž není vyloucení, nýbrž vstre
bání pohanstvL Dokládají to ruzné a obcas
zcela mytické kulty svetcu. Teprve mnohem
~~~~eji zapocne sjednocovací proces, vyús
tUJ1CIv onu "romanizaci" katolické církve
probíhající od prvního vatikánského konci
lu na konci devatenáctého století. Predtím

Západní existovala mnohost liturgií, ri
a východní tuálu, rozmanitých práv a sa
cesta. mozrejme cetných interpretací

základních dogmat. Abychom
uvedli pouze príklad z Francie: jansenistic
ké a galikánské cítení predstavují, mezi
mnoha jinými, vhodné ilustrace katolické
ho pluralismu.

Vedle oficiální doktríny, ortodoxie, toto
náboženské krížení ostatne v ezoterické

pO,dobe e~i~tuje stále. Tech, kterí se R.ri
svem hledam mystického "jinde" v rámci té
hož ~ohybu gávají z~padníL':Ýchodní ces
tou;..Je 1~1~oho.K tomuto problému se po
weJ! vratlm. Nyní postací si uvedomit že
prímo ~ nitru toho, co se muže jevit j~ko
dogmatlsmus, pracuje synkretismus, ba do
konce eklektismus.

Význacným rysem takového eklektismu ,



Pluralita
osoby.

Masové
epidemie ...

stejne tak jako polyteismu, je bloudení.
Mnoho komentátoru zduraznovalo téma
putování, jež je korelátem skutecnosti syn
kretismu.52 Clovek objevující svoji duši se
nezatežuje zavedenými jistotami, ale nao
pak se vždy nachází v napetí: hledá proza
tímní cíl, který, jakmile je jednou dosažen,
ho nikdy plne neuspokojí a tvorí je~".jednu
etapu v nekonecném procesu,jehož cíl s

bez ustání osouvá. Takové je
Bludný vjistém smyslu opravdové hle
polyteismus. dání grálu, hledání, které ,již
nespadá pouze do oblasti analýzy speciali~
zovaných religionistu, ale stává se obecným
problémem, protože náboženský eklekti
cismus zaplavuje všechny sféry sociálního
života.

Pro daný okamžik si zapamatujme, že za
tímco monoteismus se velmi dobre snáší
s ovládáním vlastního já i univerza, polyte
ismus je naproti tomu címsi daleko blud
nejším. Poukazuje na neovladatelný osud,

zakoušený "na ceste", v neustá
lém dení a skrze postupné ini
ciace. Postmoderní bloudení

je v jistém smyslu práve tím, co umožnuje
premostení mezi soucasným svetem a tra
dicními hodnotami, jejichž znovu oživení
zaráží všechny pozorovatele sociálních je
vu. Jejich spolecným jmenovatelem je fakt,
že se nespokojují se stabilní, funkcionální,

ciste racionální a instrumentalizovanou exi
stencí, ale že naopak oklikou pres fantasma,
fantazii, imateriálno ci jiné imaginární pro
cedury rozehrávají pluralitu osoby.

Vzpomenme si zde na Mauriacovu po
známku, podle níž "jedine fikce nelže; po
otevírá v živote cloveka urcitou skrytou
stranu, skrze niž se mimo veškerou kontro
lu vkrádá jeho nepoznaná duše". To, co rekl
Mauriac o fikci, má cím dál vetší tendenci
stát se význacnou sociální skutecností. Urci-

v • tá "nepoznaná duše" existuje
Kazdodenm . k vd 'h . d tI'extáze. V filtru az e o Je no lvce,

ale také uvnitr sociálního cel
ku. Znamená to, že "já" má celou radu faset,
stejne tak jako spolecnost je pouze posloup
ností potencialit. Bloudení je nakonec jen
modus operandi, jenž umožnuje k tomuto
strukturnímu pluralismu nejak pristoupit.
A predstavuje také zpusob, jak jej prožívat.
Je to urcitá "extáze" v tom nejduslednejším
smyslu; extáze dovolující uniknout zároven.
uzavrenosti individuálního casu, principu
identity a pridelení stálého sociálního ci
profesního bydlište. Tuto extázi bylo druh
dy možno vykázat .do oblasti zkušenosti
osamoceného reholníka nebo odsunout do
završené a ponekud zatemnelé .minulosti,

ale nyní si stále více uvedomu
jeme, že neomezene proniká
do souhrnu všech sociálních
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...a hnutí
vášni

jevu. Extáze, jež stojí u pocátku onech ma
sových, sportovních, hudebních, nábožen
ských, politických a kulturních epidemií,
nad nimiž kroutí hlavou všichni, kdo se za
bývají sociální sférou, príliš zvyklí na racio
nální, nerozporuplné, jednotné chování, jež
patrilo k rázu moderní doby.

Soudobé vrení, výbuchy necekaných re
volt, lásky i nelásky, jež jsou stejne intenziv
ní jako pomíjivé, obsahují cosi samocinne

bludného. Zdá se, že hnutí váš
ní, jimiž se soucasná doba vy
znacuje, jsou, podobne jako

ony nevysvetlitelné exody, ó nichž nám vy
pravují lidské dejiny, pohánena jakousi
"cestou za hvezdou".]e to urcitá podoba vý
zvy nekonecna, vynorující se sice pravidel
ne, ale zároven také vrtkave a v každém prí
pade zcela nepredvídatelne. Jisté je, že tyto
formy vrení nelze regulovat a že je velice
obtížné je politicky ovládat nebo treba jen
interpretovat. .. \ . I. ' ,

Rekl jsem cesta za hvezdou. Tento výraz:
mužeme chápat metaforicky, ponevadž zdu
raznuje, že v protikladu k dejinnému a úcel
nému videní orientovanému k jistému cíli,
videní, jehož základy je treba hledat v sote
riologické perspektive charakteristické pro
židovsko-krestanskou tradici a poté pro mo
derní (hegelovsko-marxistickou a funkcio
nalistickou) filozofii dejin, že v protikladu

Nahodilost k tomuto linearismu se tedy
a omezení. opet rodí cosi pohanštejšího

a také relativistictejšího: myšle
ní osudu, zahrnující soucasne nahodilost
i omezení, jež jsou vlastní prostoru a prírode.

Abychom uvedli jen jeden príklad mezi ji
nými, totiž príklad astrologie, mužeme pri
pomenout, jak význacnou roli hrála pred
krestanskou érou, to jest predtím, než byla
pranýrována jako neco, co stojí v prímém
protikladu k dejinám neodvratné a indivi
dualizované spásy. Máme-linahlédnout celou
šíri oné polemiky, stací pripomenout diatri
by takového Tertuliána.]ak ovšem naznacu
je historik Peter Brown, pro pozdne antic
kého cloveka "nebyl vliv hvezd neodvratný,
nýbrž zavádející". Tento výrok výstižne zdu
raznuje napetí, do nehož se jednotlivec vpi
suje, napetí mezi protichudnými možnost
mi volby. Na jedné strane je zde neco, co
odkazuje k urcité forme determinismu.
A na strane druhé je zde jistý okraj svobody,
který se projevuje v jednání ci ve stoickém
postoji ke štastným nebo neštastným událos
tem, k nimž behem celé naší existence do
chází.53

Clovek je v této perspektive urcitým "exo
tem", abychom prevzali výraz Victora Sega
lena, cestovatelem zrozeným v plurálních
svetech a prijímajícím mnohocetné chuti
toho, co je ze samé své podstaty rúznorodé.
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rená cetnými
odbockami.

pocit. Ze života se tak stává neco bezvý
hradne každodenního a zároven cizího. Ži
vot, jenž je banální i intenzivní. Život, jenž
je tvoren rutinou i dobrodružstvím. Simmel
se projevil jako bystrý pozorovatel, když
poznamenává, že "ackoliv je dobrodružství
pro naši existenci cizím útvarem, je presto
nejakým zpusobem spjato s jejím stre
dem".54

V tom spocívá puvodnost tragického osu
du. Nic není zajišteno, ale v rámci "objek
tivních náhod" a každodenních rituálu se
presto mohou vynorit události s nepredví
datelnými dusledky. Dialektika "stredu" a ci
zosti! Pocitování života jakožto dobrodruž
ství, které muže být prožíváno na mnoho
zpusobu: po zpusobu tuláka, cloveka bez
stálého bydlište, cestáka, turisty, dobrodru
ha. Jedná se o ruzné odstíny téhož archety
pu. To, co spisovatelé jako Goethe nebo
Hesse, a obecneji celá nemecká románová
tradIce, popisovali ve svých bildungsromá
nech, má tendenci se projevovat v detektiv

kách, v science-fiction, kresle
ných seriálech nebo v hudební
produkci. Kontinuita existence
sestává z cetných odbocek,
jednotlivých silných okamžiku

a prchavých událostí, v nichž se nedílne mí
sí nebezpecí a intenzita.

Tragicno nastupuje, když v existenci zac-

Práve tohle nazývám myšlením
osudu, tedy víceméne vedo
mým myšlením, tvoreným sou
casne prijetím i upravováním

toho, co jest. To s sebou nese jistý typ po
stoje, zevšeobecnující onu slavnou "objek
tivní náhodu", kterou meli v oblibe surrea
listé, a zaclenuje každého do širokého
souhrnu vzájemných vztahu, jehož ruzné
momenty jsou necím jako etapami v neko
necném potulování. Máme-li tento fakt na
mysli, mužeme pochopit všechny soucasné
formy bloudení, at už afektivní, nebo pro
fesní, k nimž dojde v závislosti na astrální
nutnosti. Je zajisté príliš brzy na to, aby
chom tyto fenomény posuzovali vedecky.
Predstavují naopak pouze náznaky nového
rádu vecí, tvoreného otevreností vuci ne
známu a lacností po "jinde", což volens no
lens vyústuje do roztríštení individua uza
vreného v sobe samém a stojícího ve
strukturním protikladu ke svetu, tak jak jest.

Proti prométheovskému jedinci, pro ne
hož je jeho vlastní prirozenost i okolní prí
roda proste predmetem, který je nutné

ovládnout, staví dionýsovská
problematika postavu nomá
da, ovládaného tragickým osu
dem, který je treba naplnit.

Osudem, jenž je zcásti predem stanoven.
Osudem, navozujícím tragický existencní
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ne hrát roli náhoda. Pomíjivost vecí, lidí
i vztahu odhaluje trpkou príchut nicoty.
Mystické bloudení to nescetnekrát zduraz
nilo a existencní nomádství to po svém zpu
sobu prožívá: bez frází, bez príkras, nekdy
dokonce bez uvedomení. Ke specifickým
charakteristikám doby v dusledku toho pat
rí pocit opuštenosti i rozradostnenosti, a to
jak v umení stricto sensu, tak v životním vre
ní, v hudební produkci ci v banalite každ.o
dennosti. V každém z techto prípadu se
projevuje rozplýváníjá v jinakosti, v náhod
ne potkané druhé osobe nebo v setkání
s Velkým druhým (prírodním ci božským),
o které usilujeme.

Bludný život je ze všeho ne
Bludný život j' méne životem individuálním.je komuni-
támí. Hodnotový polyteismus;jehož

je prícinou i dusledkem, nevin
ne a prirozene prožívaná pluralizace osoby,
to vš~odkazuje k urcitému neosobnímu
kouzlu. Ke kouzlu, které je treba chápat v je
ho strooním smyslu a jež samozrejme pou
kazuje ke svetu opetne prodchnutému ca
rovnou mocí a oživenému životními silami,
ke svetu, v nemž jednotlivec ani tak neroz
hoduje za sebe sama, ale je spíše "rozhodo
ván", to jest unášen instinkty, afekty a jinými
formami vášní. Ke svetu, jenž je vposledku,
s odkazem na Anaximandra, tvoren urcitou
prapuvodní nedeterminovanou látkou. Kdy-

• 148 •

bychom si vypujcili termíny z jiné oblasti,
mohli bychom ríci, že tento svet je pohánen
jakýmsi kolektivním nevedomím.

Pokusíme-li se vnést rád do mnohosti so
ciálních jevu charakterizujících konec naše
ho století, nestane se potom jejich spolec
ným jmenovatelem opetovné privlastnování
latentních archetypu? Jedním z nich je i no
mádství, a dozajista nepatrí mezi ty méne
významné. Když si uvedomíme, že emble
matické figury vlastní urcitému období se
nerodí ex nihilo, ale nacházejí se v hluboké
symbióze s temi, kdo se v nich rozpoznáva
jí, je poucné pozorovat, jakou úlohu hrají

v sociální imaginaci "zrozenci
cesty", anebo, jak jsem již na
znacil, mytictí rolling stones.
Nezapomínejme, že emblém

muže vzniknout a zejména pretrvat jen teh
dy, když odpovídá duchu doby. Je prícinou
a dusledkem procesu kontaminace a v tom
to smyslu je neosobním plodem urcité pra
puvodní látky.

Soucasná emblematická figura odkazuje
ke krehké identite v pohybu, která již není
jediným pevným základem individuální
a sociální existence, jako tomu bylo v mo
derním období. Bludný život je životem
s mnoho cetnými a obcas i rozpornými
identitami. Tyto plurální identity je pritom
možné prožívat soucasne nebo naopak jed-
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tem", charakterizujícím kolektivní ocekává
ní.

V protikladu k buržoaznímu hrdinovi uza
vrenému v sobe samém, k jeho identite, ka
pitálu, manželce, detem atd., jsou emblema
tické figury, o nichž byla rec, opravdovými
metaforami, to jest "dosahují mimo" sebe ci

mimo empirické individuum
a jeho predpokládaný narcis
mus. Jsou stvoriteli nadindivi
duálních pravd. Práve o tom

nás poucuje bloudení: skrze pluralitu svetu
posiluje splynutí s vitálním principem, je
hož je každý z nás jen nepatrnou cástí.

Vzpomenme si zde na Odyssea, který si
v prostém pudu sebezáchovy zacne ríkat

"Nikdo". Kyklópum to zabrání,
aby ho našli, a bohum to zne
možní vykonat svoji pomstu.

Tato scéna, zároven velkolepá a humoristic
ká, si zaslouží, abychom se nad ní zamysle
li, nebot spojuje sebezáchovu a negaci
identity. Obecneji lze ríci, že ona odysea, jíž
je každá životní dráha, zpusobuje, že do
brodružným životem dospíváme k urcité
mu bytí-více ci nad-bytí (možná že práve
tímto zpusobem je záhodno rozumet slovu
"pre-žití") presahujícímu limity, jež jsou
vlastní funkcionální identite, vnucené utili
tární ideologií modemy.

Existují okamžiky, v nichž se empirické

nu po druhé. Jsou necím, co osciluje mezi
"stejností a jinakostí já". Ouaknin, který tuto
S. " myšlenku rozpracovává, uka-

" teJnost . v • k '1 d 'd k vajinakostjá. zUJe,ze Ja ml e oJ e zavrse-
ní napetí, znamená to konec

cesty a clovek se primkne ke své identite
v neštastnosti urcitého "zde leží".Tuto silnou
formulaci bych zde chtel "sociologizovat":
bloudení a' mnoho cetné identity, jež POd
necuje, je predevším znakem vitality, je vý
razem skutecné moudrosti nejistoty, jež se
skrze své radosti i strasti snaží intenzivne
prožívat prítomnost.

Tento intenzivní život je bytostne kolek
tLvní.Když chce Schutz ilustrovat "intersub
jektivní konstrukci reality", z,minu}e-D-O-na
Qui'ota, samo ztelesnení' ntit~oh~_u
nebo, a6ycl1Se vrátil k jedné ze svých ana
lýz, mnoho cetných identifikací. 55 Dá se ríci,
že práve díky nim je emblematitká figura
pro plurál ní svet necím typickým. V urci
tých momentech nabývá tento svet podoby
nomáda. Nomád se punktualisticky vrací na
popredí scény, a to tehdy, když se vyskytne

tendence k prevážení kolektiv-
ního vrení a jiných masových
projevu. Dona Quijota ci Rol

ling Stones je možné chápat jako paroxys-
mální figury kolektivního snení o pohybu
a touhy po "jinde". Každý z nás se v nich
rozpoznává a záhy se stanou "vteleným mý-

• 150 • • 151 •



Prožívat
pNtomnost,
podobu
vecností.

já, karteziánské "ego", vyjeví jako to, cím je:
obycejná fikce. Potom se mužeme dostat
k tomu, co Peter Sloterdijk nazývá "preindi

viduální vakuum"56a co je mož
no prirovnat k pralátce (Anaxi
mandros) n_ebo kolektivnímu
nevedomí~aJIDg). Je to urcitá
prvotní energie, již lze nalézt

na konci dlouhého procesu, v nemž se in
dividuum postupne zbavilo nálepek, príka
zu a intelektuálních i telesných póz, které
mu vnutila spolecnost. Takovýmto "preindi
viduálním vakuem" se mohly vyznacovat
mystické menšiny ci aristokratická elita, od
dávající se rozlicným formám odloucenosti.
Zdálo by se, že v soucasné dobe je nachází
me v podobe mnohem rozšírenejší. Je zpo
pularizováno ruznými orientálními synkre
tismy, jak filozofickými, tak náboženskými,
dovolává se ho celá rada telesných technik,
vyhrocuje se v hudebních a sportovních ex
tázích a v dalších masových projevech, zalo
žených na psychické nakažlivosti.

V každém z techto prípadu se uskutecnu
je zkušenost opravdové svobody. Ne svobo
dy racionální, smluvní, založené na indivi
duálním vedomí (tato svoboda je známkou
meštáctví), nýbrž svobody ipse, zakorene
ného ve vitálním principu, který individuu
predcházel a který ho také prežije. Pred ne
bo za dejinami a politikou existuje urcité

"prvotní bytí-nikým", bytí tak trochu tragic
ké, ale o nic méne radostné, které si již ne
stanovuje nejaký cíl, kterého je treba dosáh
nout, nebo nejaký projekt, který je treba
realizovat, jež se však snaží rozlicnými zpu
soby, mezi než patrí i slast z pritakávání to
mu, co jest, prožívat urcitou formu vecnosti,
vecnosti stále znovu obnovované prítom
nosti.

Vecná pNtomnost slasti

Vztah mezi hodnotovým polyteismem, kaž
dodenním pohanstvím a zduraznováním

Plurá/ní prít?m~osti, ~ ~íž je r~d?o
prezentísmus. prozIt vsechny JeJIpotenClahty,

tento vztah nelze nikdy dosta
tecne vyzdvihnout. Prezentismus rozhodne
dosud neodhalil všechna svá tajemství.
Fakt, že clovek má plurální identitu a/nebo
že se nevpisuje do úcelum podrízené histo
rie, znovu dodává statut vznešenosti temto
okamžikum, prožívaným pro sebe samé.
Možná, že filozofie života nás ucí práve toh
le: všechny okamžiky mají svoji hodnotu,
existence je bezvýhradne prítomna v kaž
dém ze svých fragmentu, i v tom nejnepatr
nejším a nejméne významném.

Simmel svým zpusobem upozornuje na
tento rekurentní jev, na tuto touhu po ce-
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intenzita
"hezkých
chvil".

Tribalismus
a psychická
nakažlivost.

'1

stování, jež "zpusobuje, že rytmus obycej
ného roku se rídí rytmem krátkých period,
vyznacujících do znacné míry odjezd a prí
jezd".57 Tento proces uvádí do souvislosti
s pritažlivostí hranice: s pritažlivostí pocát
ku a konce, nového a pomíjivého!}e treba
poznamenat, že tento postoj je zvlast dobre

pozorovatelný v obdobích,
v nichž prevládá móda, to jest
v obdobích psychické nakažli
vosti, kdy jedinec nabývá hod

notu jen skrze svoji vepsanost do masy,
v níž má tendenci se ztrácet, a do kmeno
vých seskupení, která ho jako takového
konstituují.

V tomto specifickém rytmu je cosi pone
kud drsného, ba úzkostného. Duch doby se
vyjadruje v prekotnosti a rychlosti. Tato rych
lost však na konci své cesty a skrze samotné
své zrychlení prezentuje urcitou formu ne
hybnosti. V intenzite okamžiku je duležité
usilování o slast pro ni samu. Hledání slasti,
které se vycerpává v aktu, jenž se již nepro
mítá do budoucnosti. Prestože tato starost
o "hezké chvíle" nesmeruje k nejakému cíli,

kterého je nutné dosáhnout,
paradoxne zároven zduraznu
je samu ideu putování jakožto
následnosti intenzivních oka

mžiku.Jedná se o rozpornou a z tohoto hle
diska vpravde postmoderní konjunkci mezi
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telem a duchem, duší a formou, hédonis
mem a intelektuálním požadavkem.

Vzpomenme si na aforismus mystika An
gela Silesia: "Ruže jest bez duvodu." Vystací
si sama se sebou. Její intenzita je prícinou
i následkem její docasnosti. Její vune i krása'
mají hodnotu potud, že vyzdvihují sílu jed
noho vecného okamžiku. Vyskytují se ob-
Život 'e dobí, v nichž tato rozkoš z prí-
jen cestq,. tomnosti nabývá netušeného

významu. Práve v techto obdo
bích prevažuje nomádství. Jeho rytmus je
tvoren krátkými chvílemi, zrychlenými ka
dencemi a intenzitami, neumožnuje váza
nost anebo spíše nezakládá její nutnost,
protože yecn9st~e _proŽí.Y:LY_.Qrítomnosti.
V techto okamžicích je "život pouze jakoUSi
cestou. Co víme o míste, kam nás vede, a co
víme o jeho prícine?", píše Lukács v souvis
losti se Sternovou Sentimentální cestou te
dy s urcitou radostnou analýzou, v níž' má
životu pritakávající "ano" tendenci zvítezit
nad prirozeným sklonem k ocernování to
ho, co jest. Takové "ano" je prijetím po sobe
následujících okamžiku, z nichž sestává exi
stence. Bylo možno ríci, že Sternuv život
spocívalv "duchovním epizodismu".Jde o ná
ležité vyjádrení par excellence, v tom smys
lu, že pred minulostí ci budoucností upred
nostnuje "nyní".58

Tento ponekud tragický "epizodismus"
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umožnuje vyzdvihnout závaž-
l "Epizodis- nost tematiky "cesty"._Od ori-; mus"ažitá ...~--

J zkušenost. entální moudrosti a jejího po-
jmu ,X~i~''--presbeat generatlon

až po soucasne' "motorkáre" zduraznuje ta
to tematika fakt, že cesta disponuje zázrac
nou bohatostí a že skutecnost vposledku
spocívá v prijímání tohoto bohatství, které
konec koncu - treba i ve své frivolnosti 
tvorí alfu i omegu intenzivní žité zkušenos
ti. Je to lhostejnost vuci tomu, co by v utili
tární perspektive bylo duležité nebo naopak
zanedbatelné. Putování je citlivé zejména
k tomu, co se prímo predkládá, co nastává,
k tomu, co pak privileguje hravou slast v je
jích rozlicných odstínech.

To nás opet privádí k jedné z význacných
charakteristik Dionýsa, totiž k rysu cestova
tele. ,,Bacchusindicus" ve svém voze taženém
tygry je oslavován rozjásaným a besnícím
davem. Jedná se zde vskutku o emblematic
kou figuru bloudení. Pod rozmanitými ná
zvy ji nacházíme v cetných kulturách: sa-

mozrejme v recko-latinskémBohové
~ -' cesty. dionýsismu, ale také v podobe

šintoistických "bohu cesty", bo
hu, kterí jsoúOtevrene flliEú, and)o v ruz
ných verzích australského ci melanéského
totemismu, spojujícího toulavost s hledá
ním milostných dobrodružství. Jedná se za
jisté o banalitu, ale stojí za to ji pripome-

nout, nebot príliš casto zapomínáme na or
giastický náboj, to jest prevládání spolecné
vášne, jež je vlastní tem, kdo se oddají "ces
te".

Poukázal 'sem na 12on(LQ1dJjQtfLA,. j~ho
mnoho cetné skutecnosti, a stejne tak by by
lo možné pripomenout Sternova Tristrama

Sh.E:!1dJdzo nebo, v novejší doHmvý
eskapismus. be, Kerouacovu knihu Na ces-

te. V každém z techto prípadu
nacházíme urcitý hravý a trochu nevázaný
eskapismus, umožnující setkání s jiným,
a v dusledku toho i neco, co mužeme pun
tickársky nazvat intersubjektivní konstrukcí
skutecnosti. Tato skutecnost, má-li být sama
sebou, zahrnuje notnou dávku ne-skutec
nosti. Nemateriální aspekt cesty, zejména
ve svých afektivních a citových potenciali
tách, predstavuje zpusob, jak navazovat
vztahy, ustavovat kontakty, uvádet kulturu
i lidi do cirkulace, zkrátka strukturovat soci
ální život.

Zaštitme se Jacobem Burckhardtem,
ucencem, kterého lze jen sotva podezírat
z frivolity, prestože kdesi napsal, že jediné
dobré knihy jsou knihy napsané ve slunec
ním žáru; Burckhardt s duvtipem ukazuje,
za co vdecí nebývalý rozkvet poezie v 17.
století tehdejším potulným vzdelancum.
Carmina burana spocívají na nerozdelitel
né smesi pohanství, slasti, hédonistického
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Bludnost
a radost
ze života.

Hledání slas
ti, nejpevnej
šího sociální
ho podloží.

Mimo
moralismus
a zatrpklost.

Tento zakládající paradox par excellence
zpusobuje, že to, co je v urcitém momentu
anomické, se prostrednictvím jakéhosi an
tropologického pravidla, jemuž je dobré ve
novat pozornost, stane posléze necím ka
nonickým. Vyhledávání slasti je vposledku
tím nejpevnejším podložím jakéhokoli soci
álního celku.

. V rámci urcité asketické ideologie je po
stulování primátu slasti dosti ošemetné.
Když se však podíváme na výrok z evange

lia "miluj bližního svého jako
sebe sama", najdeme zde pra
starý výslovný príkaz, spocíva
jící na empirickém vedení,

v nemz se altruismus spojuje s užíváním
osobních i kolektivních slastLJak pozname
nává Jung, "starým nebylo nutné hlásat lás
ku k sobe samému, nebot oni tak cinili od
prirozenosti".60 Je pravda, že "péci o sebe"
(Foucault), nenabývající podoby moralismu
ci zatrpklého postoje, bylo možno pokládat
za záruku sociální rovnováhy. Práve tohle
jsem oznacil za urcitou "etiku estetiky", tedy
za urcité sociální podloží, konstituované na
základe spolecných emocí nebo sdílených
vášní, proste všeho, co nalézá svuj zdroj ve
zmene, docasnosti, v pritahujícím pusobení
hranice a novosti, již hranice podnecuje. In
dividuální a sociální slast je proto shrnutÍm
bohatosti sveta. Svou cirkulací pripomíná,

pritakávání existenci, a toto všechno je spja
to s nomádstvím, jež bylo údelem ucenecké
komunity.59 Potešení z života a bloudení 

to jsou dva Ról ~ezi nimiž se
pony ovali ti, kdo podle všeo
becne prijímaného mínení vy
tváreli kulturu. Pritom je jasné,

že práve na tomto podkladu mohla evrop
ská buržoazie poté vybudovat zpusoby ži
vota, ekonomii a spolecenské usporádání,
jež byly charakteristické pro svobodná mes
ta, jejichž vzestup na konci stredoveku a po
celou renesanci je dobre znám. Je zajímavé
si povšimnout, že stredoveký vzdelanec, za
kládající novou civilizaci, zpívá o slasti, ra
dosti ze života, sexuální nevázanosti, zkrátka
o všem, co prejímá ze starovekého pohan
stvL

Nemeli bychom v tom videt jen prostou
komplementaritu mezi frivolitou a smyslem
pro vážnost, nýbrž i fakt, že hravé bloudení,
pritakávání existenci a potešení ze života, vy
volávající cirkulaci zboží, promluvy i afektu,
svou opravdovou soucinností, jak jsem již
naznacil výše, zavdává podnet k vytvárení
bohatství, a to ve všech smyslech tohoto vý

razu. Uvedení do pohybu, jež
se jen pramálo stará o užitec
nost, zkrátka paradoxne pro
dukuje stabilní instituce, díky
nimž spolecnosti pretrvávají.
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Odpavedamí
a sabe
samém.

že tento svet je navzdory svým nedokona
lostem a chybám místem, v nemž j~ nán: dá
no žít a 'jako takového je tedy radno Sl ho
vážit.

Slast, stejne jako tento struktur,ne pomíji-
vý svet, je zároven címsi docasr:y~, Z t_Qho
pramení snaha vytežit z ní co neJ~lce, od:u~
také ona usilovná honba a pronasledovam,

které vyvolává, i aspekt neustálého vy~ledá-
vání jejž s sebou nese. Vzdy se

Pamíjivast jed~á o dlouhé hledání, at už
slastI. mu dáme jakékoli jméno, a je-
ho ruzné etapy budou konstituovat život
každého jednotlivce i každého S?c.iální~o
celku. Dokonce i Durkheim ve sve hneans
tické perspektive zavádí paralelu mezi po:
krokem a vyhledáváním obmen v, P?~?b~
slasti.61Zde leží puvod toho, co nazyva "Zlzm
po nekonecnu", která nás ihned po ,do~~že:
ní nejakého výsledku ci po u~~avem.~e)ake

instituce tlací k necemu j1nemu:
Odl.ol!ce,nast k usilování o jinou slast, k tou-
a vltalnt ~ 'J' ,.princip. ze po jiném stavu veCl. lste Je,

že neuspokojenost, hybatelka
bloudení par excellence, je naklonená "ob
menování". Toto obmenování muže být poli

tické (potom je nazveme politic~o~,pruž~os: .
tO, náboženské, jak o tom sved.cl ~ozhcn~
schizmata a hereze, nebo afekuvm, nebot
nescetná milostná dobrodružství urcující
rytmus každodenního života tvorí, jak zná-
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mo, základ kulturní produkce v oblasti vý
tvarného umení, literatury, hudby atd. "Ob
mena" predstavuje pouze jiný zpusob, jak
mluvit o hledání v tom smyslu, v nemž
možná není progresivistické, ale rozhodne
je· progresivní. To znamená, že uvedení do
pohybu, odloucenost, fakt, že clovek krácí
stále vpred - to jsou základní aspekty život
ního principu, i když toto hledání nemá
presný cíl.

Slast totiž není nutné chápat jako projev
nejakého bytostného egoismu. Již jsem uve

dl, že v mnoha civilizacích exi
stuje úzké sepetí mezi "pécí
o sebe", "užíváním slastí" (aby
chom si vypujcili výrazy Mi

chela Foucaulta) a verejným blahem. Neco
podobného svým zpusobem rovnež zfor
mulovala východní moudrost, když upres
nuje, že k tomu, abychom dospeli k sebe-ve
domí, je nutné povedomí o sobe samém.

K logice slasti náleží vystupování ze sebe
sama. Muže se jednat o mystickou rozkoš,
vedoucí ke splynutí s božstvem, anebo, tri
viálneji, o "roztríštení se" ve vztahu s dru-

hým. V každém prípade se tu
Buh

vyskytuje uvedení do pohybuprích.odu
a .odch.odu. a bloudení. Chceme-li se opet

odvolat na Dionýsa, mužeme
spolu s Ottem pripomenout,1monýsos'e
bohem príchodu a odchodu. Projevuje se

.• - ~ ..

)
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Potulný
Dion.ýsos.

Cirkulace
proti
institucím.

Vykrocení ze
sebe sama,
vykrocení
z institucí.

v následnosti prítomností a absencí, jimiž
se vyznacují neomezené adheze v orgiastic
kém splynutí i náhlé odchody do osamelos
ti poušte ci do hlubokých hvozdu. Dioný
sos, bludný buh par excellence, vyjadruje
pohyby libida, jejich nepredvídatelnost i je
jich nepotlacitelnost.

Napríc ruznými verzemi dionýského mý
tu však jako spolecný prvek prochází jeho
tulácká dimenze. Mužeme si ostatne vzpo
menout - a podstupujeme tím riziko, že za
rmoutíme zastánce identity, kterí se svere
pe ohánejí zákonem: zákonem "jména otce"
-, že historikové náboženství pripisují naše
mu bludnému bohu prinejmenším dvacet
rodicu. Jedna tradice dokonce jako jeho ot
ce uvádí i Éther, mlžnou, jemnou, neposti
žitelnou látku, jež je však tím spíše všezahr
nující a všudyprítomná.62

Dionýsos je tedy potulným bohem. Je jím
do té míry, že se stává predchudcem sou

casného New Age a spojuje vý
chod a Západ, nebot na jeho
stoupence obcas narazíme i na

ceste do Indie, odkud podle jiných zdroju
sám pochází. At je tomu jakkoli, tato struk
turní toulavost z neho ucinila mimo jiné bo
ha pastevcu, lovcu a tuláku, i s onou prírod
ní, to jest divokou dimenzí, kterou s sebou
nesou. Tato divoká dimenze se samozrejme
projevuje ve falických atributech a v lasciv-

. \~.

ním a hédonistickém postoji.
Dionýsos, buh-kozel s kopyty
místo nohou, je démonickým
duchem rozrušujícím zavede

né jistoty a príliš tíživé instituce. Pusobí
zmatek a znovu nastoluje cirkulaci, jež je ži
votu vlastní.

Casto jsem upozornoval na fakt, že se zde
jedná o urcitou antropologickou strukturu,
to jest o neco, co pretrvává napríc staletími
a co si vždy najde nejaký prostredek, jak se
projevit. Vezmeme si kupríkladu onu zají
mavou nocní scenerii, kterou uvádí Fernan
dez pri lícení své cesty na Sicílii.Vidíme tu,
jak se letní hosté, malomeštáci i prostí lidé,
vzdávají svých rozlicných konformismu a ji
ných pozlátek moderního pohodlí a oddá
vají se prastarým rituálum, rozpomínce na
slavnosti predcházející velkým odchodum
a exilum, jimiž se vyznacovaly ruzné náro
dy, které postupne nebo spolecne obývaly
starovekou Sicílii.

Nespocetné planoucí hranice na mor
ském brehu, nevázané tancení okolo ohnu
ci na písku, pozorování hvezd a spolecné
naslouchání hudbe, to vše má tendenci

upomínat na existenciální do
brodružství bez pocátku a bez
konce. Popis této slavnosti vy
zdvihuje to, co Durand nazval
"nocním režimem" imaginár-

• 163 •



nos ti. Já dodávám, že se jedná o dionýskou
noc, vyvažující podlosti, kompromisy a zba
belosti náležející dennímu režimu existen
ce.Je to materská, iniciacní noc, umožnující
zjednat si prístup k novému zrození, bližší
mu prírodní divokosti, zkrátka noc umož
nující vykrocení ze sebe sama, zbavení se
institucionálních okovu, noc upomínající
na nostalgii po primitivním bloudení.

Ve své knize Dionýsuv stín jsem sám lícil
orgiastické scény, k nimž došlo rovnež v no
ci ze 14.na 15.srpna v jednom malém meste
ve strední Itálii. I zde, za pomoci vína a por
chetty, došlo ke· konci slavnosti z popudu
místní mládeže ke shromáždení skupin prí
buzných, které v okolních polích a sadech
s nevídanou sexuální promiskuitou slavily
jakési svatební obrady vztahující se na celý
kosmos a pohrdající klasickými strukturami
príbuzenských vztahu. Jedná se pochopitel
ne o pouhý dojem, neskýtající žádnou et
nologickou nebo sociologickou záruku, ale
zdálo se mi, že tyto venkovské orgie predsta
vují prostredek, jak si pripomenout prastarou
sexuální toulavost a zároven, po zpusobu
predtuchy, naznacit nástup nové sexuální
ekonomie, ponechávající jen malý prostor
(at si o tom jistí pozorovatelé sociálních je
vu ríkají co chtejí) moderní a úzce vymeze
né tradicní rodine, vzniklé v meštanském
rámci.63
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Nocní režim individuálního a sociálního
života je podnetem k eskapismu. Probouzí

Divoch divocha a tuláka drímajícího
a tulák. v každém z nás. Zabydluje se

v nejvetší hlubine naší predsta
vivosti a pravidelne se s nesmlouvavostí vy
noruje, rozvraceje cestou bariéry, jež okolo

iz.olovaného a prostince racionálního jedno
thvce postupne nakupilo mravní ochocová
ní. Primitivní ctnosti spolecenského živoci
cha se - jako nejaký návrat vytesneného 
nove stvrzují a v ohromujících slavnostech
opevují nepotlacitelnou touhu po živote,
kterou se institucionálním bariérám již ne
darí zastavit. I když odhlédneme od onech

oslav, ~teré jsem práve pripomnel, mužeme
takovyto nomádský instinkt pozorovat
v cetných projevech nocního života, jimiž
se sociální život stále více vyznacuje. Stín už

n~ní ~n~i;i~uáln,í a n:podléhá tedy terape
uttcke lecbe. Zda se, ze se znovuzrozuje ve
své kolektivní dimenzi a vyznacuje tím no
vé spolecenské hodnoty, jejichž dusledky
bychom se naléhave meli snažit probádat.

Nomádské Jednou z techto hodnot je ná-
instink~y. vrat nomádství vášní, sloužící \ /

jako prostredek k úniku ze ./
smrtonosné zkostnatelosti institucionalizo
vaného.

Protože jsme príliš zaslepeni hodnotami
které vládly v dobe modemy, a protože jsm~
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Vyhledávání
slasti
a "etika".

si príliš jisti práve jejich moderním, to jest
neprekrocitelným charakterem, pusobí
nám obtíže pochopit, že by mohly být pre
syceny, jinými slovy, že by mohly prenechat
místo zpusobúm bytí a myšlení, charakte
ristickým pro predmoderní období. Je
zkrátka treba umet nahlédnout a uvedomit
si, že pod sluncem je toho nového velice
málo anebo dokonce vúbec nic, ale že to,
co jsme pokládali za prekonané, má ten
denci se vracet do popredí sociální scény. -'

Takto je treba porozumet nomádství váš
ní. Jiste, celé devatenácté století se neslo ve
znamení existence trvalého bydlište, to zna
mená soustavného institucionálního úsilí
o stabilizaci mravú, domestikaci vášne
a moralizaci chování. Tohle všechno ale ne
stací k vymýcení onoho životního puzení
podnecujícího k hledání dobrodružství
a k objevování cizosti a cizince, aby se zno
vu vdechl život tomu, co má sklon uzavírat
se v sobe samém a v dúsledku toho zajít na
úbyte.

V tomto ohledu múžeme pripomenout
príklady, které uvádí Malinowski v souvis-

losti s "milostným pydacením"
Endof5ami~ mládeže na Trobriandských
a"mllostne /" I I d' . d'"pytlacení". ostrovec 1. M a lCl se vy ava)l

na milostné výpravy do okol
ních vesnic, aby tak unikli zkázo nosné en
dogamii. Stejne tak je tomu s "ceremoniál-
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ními úteky" porádanými mladými dívkami,
které se chtejí predvést "na kolbišti vetším
než jejich vlastní vesnice", a setkat se tak s ji
nými sexuálními partnery. Ve všech techto
prípadech jde o to prenést erotický zájem
"mimo vesnici" .64

Tato metafora je poucná v tom smyslu, že
zduraznuje nutnou dobrodružnost sexuál
ního života. 'Komunita pokracuje vexisten

ci prostrednictvím cirkulace
afektú. Tato cirkulace má tedy
ve svém nejprísnejším smyslu
oživovací funkci, nebot umož

nuje vytvorení širšího celku, v nemž ruzné
komunity obývající dané teritorium vstupu
jí do vzájemné interakce. Vyhledávání slasti
v tomto smyslu p6dporuje altruismus a_ze
slasti se stává urcitá etika, která zpevnuje so
ciální pouto. Erotický únik, eskapismus a ji
né projevy dobrodružného hledání takto
nabývají kulturní funkce a "vytvárejí spolec- .
nost". Odstredivý proces skrze jakousi an
tropologickou lest napomáhá posilování
stabilního sociálního telesa. Zdánlivý zma
tek koriguje a jemne odstinuje to, co je na
obycejném rádu príliš omezující, a tím
umožnuje dospet k rádu komplexnejšímu.
Zaclenuje do organické celkovosti neco, co
krátkozraký funkcionalismus odsunul stra
nou jako prespríliš anomické. Po vzoru an
tické bakchantky, stále bloudící a stále se
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Svátecní
vrení.

Užívat si
okamžiku,
spokojit se
se svetem.

potulující lesbicky, po vzoru prostituta ci
prostitutky, jejichž sociální role byla zduraz
nována zejména v tradicních spolecnos
tech, vkládá nomádstv-í znovu do kolektiv
ního obehu to, co bylo predtím neprávem
ucineno soukromým: sexualitu. Tato sexua
lita, jak se casto upozornovalo, není roz
hodne nijak individuální a všechny spolec
nosti vždy nalezly prostredek, jak jí pripsat
její sociální statut. Nomádství je dozajista
nejrozšírenejším hybatelem tohoto mecha
nismu.

Mezi prostredky zavedení ci obnovení
pohyblivosti, bourlivosti a nestability, které
si každé spolecenství vynalézá, patrí samo
zrejme i oslava ci svátek. Svátek je necím by

tostne dobrodružným. Clovek
totiž nikdy neví, co se muže
stát, jakmile zacne nejaké svá

tecní vrení. Lze dokonce ríci, že struktura
slavnosti spocívá v tom, že nevíme, co se
prihodí. Nic již není predvídatelné a exces
zde má potenciálne domovské právo. V roz
licných svátcích, strukturujících sociální
život, je dobrodružství dokonce necím vy
hledávaným. Všechny rituály prevrácení to
dokazují: neexistuje žádná spolecnost, kte
rá by v urcitém okamžiku necítila potrebu
zpochybnit rozumnou povahu svého uspo
rádání. Od rodinné oslavy pres spontánní
boure až po .rozlicné karnevalové slavnosti
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nacházíme vždy nutnost znovu prožít pra
puvodní chaos, nainscenovat zakládající ná
silnost, zkrátka vyjádrit nomádskou a v mno
ha ohledech regenerující slast.

Dionýská metafora pripomíná práve to
to: má-li spolecnost žít ci prežít, je nutné,

Nutnost ne- aby vedle produkce nebo re
produktivity. produkce mohlo existovat ne-

co neproduktivního. Dionýsos
je emblematická figura, která se nestará o sla
denou cinnost, jíž je ekonomie sveta, ani
o rodinnou predvídatelnost, jakou je eko
nomie sexuální. Nezáleží mu jednoduše na
potomstvu, na necem, co teprve prijde. Pre
stože je však tento postoj lhostejný k moci,
spocívající bytostne na jednání nasmerova
ném k budoucnosti, na vecech a na lidech,
má nepopiratelnou pusobnost, protože kla
de duraz na sílu prítomnosti, na intenzitu,
jež je této síle vlastní, a na fakt, že vycerpá
vaje se v cinu a nezaobíraje se budoucím
výsledkem, zajištuje tajemným zpusobem
dlouhodobé pretrvávání daného celku.

Postmoderna se v tomto bode pripodob
nuje období predmodernímu:
nezajímat se o zítrek, užívat si
okamžiku, spokojit se se sve
tem, tak jak je. A proto už mož-
ná není na míste stavet proti

sobe bloudení elitárské, bloudení príslušní
ku "jet-set", a bloudení chudiny, pristehoval-

• 169 •



cu shánejících práci ci hledajících svobodu.
Což se jedni i druzí nepodílejí na témže no
mádství, k nemuž zcásti patrí i ubohost, exi
stenciální v prípade smetánky, fyzická v prí
pade chudiny, ale které presto spocívá na
svrchovane prítomnostním pojetí života?

Díky soucasnému nomádství si zvykáme,
že každému z nás je umožneno prožívat
marginalitu v prostoru, v nemž již není žád
ný ústrední bod. Jakmile má obecná norma
tendenci uvolnit místo kmenovým specific
nostem, zacíná být možné potulování se
zretelem k rozmanitým cástem. Každý žije
ze své specifické drogy: muže jít o drogy
stricto sensu (halucinogeny, alkohol), nebo
o kulturu, náboženství, politiku, práci, sport,
hudbu atd. Rekneme spíše, že každý se tou
lá od jedné drogy ke druhé, obcas chaotic-

_ky anebo naopak zcela harmonicky. V pro
tikladu k jednou provždy bolestne získané
ustálenosti má nyní tendenci prevažovat mno- .
hotvátná vírivost: ideologické, náboženské,
afektivní, politické, profesní vírení, které
z každého ciní urcitého Dona Quijota, celí
cího preludným vetrným mlýnum, ovšem
prožívajícího pritom tento akt jako dobro
družství.

Jestliže figura Dionýsa je emblémem naší
doby, je tomu tak nepochybne proto, že
soucasné nomádství predstavuje zpusob,
jak relativizovat onen modernistický kate-
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gorický imperativ, jímž byla práce. Bylo by
Relativizace treba zkoumat vývoj takzva
práce. ných flexibilních forem práce,

obnovení zájmu o remeslnou
výrobu, návraty k prírode, hledání kvalita
tivní stránky existence, nezapomínaje po
chopitelne na nescetné praktiky hnutí New
Age ci na jiné iniciacní cesty, ke kterým se
pozdeji vrátím. Tím vším chci naznacit, že
pokud ješte zbývá nejaká droga pro inteli
genci, onu nepatrnou vrstvu populace" kte
rá se prednostne zaobírá práve mocí (moci
neco udelat, moci neco ríci), práce je pre
devším chápána spíše jako nutnost než jako
sebeuskutecnení. Od ideologie typu "mu
síš" jsme prešli ke konstatování "je proste
treba".

Nomádství tento presun paroxysmálne
zduraznuje, ponevadž vyzvedává slast ja
kožto cosi, co rovnež predstavuje zpusOb

sebevyjádrení, docilování urci-Slast a sebe- '
realizace. té formy plnosti a seberealiza-

ce v rámci putování tvoreného
" mnohocetnými nahodilostmi. Hippies,lre

aks, "indiani metropolitani", globe-trotters,
poutníci a bohémové všeho druhu - je
mnoho tech, kdo v soucasnosti znovu pro
žívají to, co Peter Sloterdijk nazývá "kynic
kým" zpusobem života, tedy onu snahu
o "vita simplex", jejímž zvestovatelem se
stal Diogenés a jež spocívá v odlehcení exi-
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stence nikoliv na základe nejaké dogmatic
ké chudoby, nýbrž proto, aby si clovek ušet
ril všechnu zbytecnou zátež, která zamezu
je pohyblivosti, jež je lidské povaze
vlastní.65

Diogenés, tento bourlivák, který se pro
ste ale intenzivne zaobíral svým sluncem
a slastí ze života, clovek, k nemuž patrila ra
dost, ale práve tak i lstivost, Diogenés tedy

muže být štastným protijedem
její nenuce- na ctnostné lamentace a další
nost a du- v, . k v'k "' ,chovní úsili konvencm dlS urzy, nan aJlCl

nad nezamestnaností a ekono
mickou krizí coby metlami naší doby. Dio

genés obrací naši ~o~orno~~~ le?~?sti ~ytí~
k nenucenosti, jez Je rozslreneJS1, nez Sl

myslíme, a to ve všech vrstvách populace; Je
v jistém smyslu prototype~ techto ~ovyc~
generací, v nichž se snoub.i .neP?~lrateln~
existencní ušlechtilost s legltimmmi slastmi
ze života a v nichž se hledání telesného
uspokojení mísí s hlubokým duchovním
úsilím. Soudobé nomádství nás dovádí prá
ve k temto soucinnostem, které jsou zna
kem hluboké kulturní promeny, k níž do
chází prímo pred našima ocima.

Vyskytuje se totiž mno~o postoj~ a ~pu~
sobu života, kladou cích duraz na dlOnyske
opojení a snažících se o toulání mimo vyty
cené meze, prestože tak ciní zpusobem,
který zajisté není vedomý nebo který se do-
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konce jako takový neprojevuje. Jinak receno,
starý modernistický individualismus prene
chává v rámci malých kmenových uskupení
místo prozkoumávání plurality lidského já.
V ruzných posedlostech soucasné doby,
v jejích frenetických nákazách a úkazech tý
kajících se módy se nejedná o nic jiného:

docílit prolomení individuální
Od i~divi- ohranicenosti roztríštit se"
dualISmu ' " .
k pluralité já. v situacích sympatie, empatle

a v dalších formách skupinové
ho splynutí, nerkuli zmatení. Ony postoje se
v tomto smyslu do puntíku drží Nietzscheo
va prorockého narízení, v nemž prohlašuje:
"Naucme se postupne odvrhnout tuto po
myslnou individualitu. Odhalme všechny
chyby našeho já! ... Prekonejme ,já' a ,ty'!
Necht se naše cítení dotýká všehomíra,"66

Není ani možné lépe vyjádrit to, cím se
z "ex-istence" ev úzkém vztahu k etymologii
tohoto slova) stává vykrocení ze sebe sama
a neustálé prýštivé proudení. Nietzsche
vskutku casto zduraznoval napetí mezi
zde" a tam" touhu po nezmernu, hledání

~eznám'~, fakt "preskocení vlastního já" ci
tríštení se smerem k urcitému bytí-více.
Ukazuje se, že toto dionýské bloudení již
není prostou literární figurou. Je výrazem
každodenní praxe, která se již nerozpozná
vá v omezené funkci individua jakožto eko
noma sebe sama i sveta, ale naopak se po-
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Potešení ze
sveta a sociál·
ní touha po
živote.

Touha
po úniku.

...a boj proti
abstraktnímu
životu.

uvedli jen jeden príklad, stací pripomenout,
jakou roli hrálo mezi nemeckou mládeží
v prvních desetiletích dvacátého století hnu
tí Wandervogel. Toto nomádství mládeže, at
nabývá jakéhokoli politického zabarvení,
vyjadruje urcitou revoltu proti tomu, co je
instituované, urcitou reakci proti nude unifor
milOvaného mesta. Pri analyzování jeho roz
licných složek bylo možno mluvit o "roman
tice vzpoury" (Romantik der Emporung).67
Jisté je, že tito "tažní ptáci" se stavejí proti
ruzným formám konformismu a konvencí.

Divoké vyjíždky, kontakt s prírodou, sil
ný pocit sounáležitosti techto malých mlá

dežnických komunit, to vše
zduraznovalo urcitou typicky
mladickou tendenci k revolte
a zároven jí dodávalo presné

zacílení: boj proti abstraktnímu, vyumelko
vanému nebo ciste intelektuálnímu životu.
Takovýto príklad pouze paroxysmálne vy
zdvihuje pouto mezi toulavostí a vzpourou
v praktikách mládeže. Mládež však muže
ovlivnit také daný civilizacní moment. Mu
žeme tedy ríci, že z dobrodružství, touhy po
úniku a snahy o výjimecnost se v jistých ob

dobích mohou stát hlavní cha
rakteristické rysy spolecnosti.
Tyto charakteristiky, prožívané

ponejvíce urcitými vekovými spolecenský
mi vrstvami ci trídami, mohou rozrušit soci-
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Dojg.e-like všeobecnému zkostnatení ci ko
difikaci, únik se stává nutností. Stejne tak
existuje i logická príbuznost mezi rituály
prevrácení, jejichž nejjednodušší ilustrací je
svátecní ci slavnostní vrení, a rituály vzpou-

. ry, které nacházíme bez výjim
!!evc:ltaprott. ky ve všech institucích. JednátnstltuCtOnalt· .. v. v v. , v·

zovanému... se zde samozre)me o urclte Zl-
votní údobí. Léta mladického

bloudení mají svou tradici ve všech kultu
rách a ve všech spolecnostech. Abychom

"ljonba za nekonl!.cnem"

kouší vrátit k jednote s druhým a se svetem.
Svedcí o tom ony rozmanité ztreštenosti,
o nichž jsem se už zminoval mluvil, a lze se

domnívat, že tyto fenomény
roztríštenosti jsou predurceny
k tomu, aby v budoucnu kvali
tativne i kvantitativne narusta
ly. Slast spocívající v potešení

ze sveta je z tohoto hlediska doprovázena
slastí z nicení, jež se muže stavet proti této
latentní touze po živote. Odtud ony punk
tualistické exploze, jimiž se to v soucasné
dobe jen hemží a které vesmes vyjadrují di
alektiku mezi destrukcí a konstrukcí, cha
rakteristickou pro výraz života v jeho svr
chovanosti.



Anarchistická
citlivost: ani
bohy, ani
pány.

ální predstavy a rozptýlit se do celku všech
imaginárních praktik.

"Oportet haereses esse." Tato nutnost ka
círství, které samozrejme zdaleka není vý
hradne náboženské, se predkládá takrka
v podobe urcitého sodálního pudu zachva
cujícího všechny sféry existence. Na sklon
ku dvacátého století nalezneme cetné prí
klady konce ideolog~ckých jistot, mnohosti
zpusobu života, rozmanitosti sexuálních

praktik, bezuzdného polykul
turalismu, zkrátka kmenového
života a sektárstvL To všechno
lze interpretovat ruzne, ale je
možné docela proste ríci, že se

tu ocitáme tvárí v tvár projevum postmo
derní heretické atmosféry, která podnecuje
k úniku pred institucemi všeho druhu, ke
vzpoure proti ustavené moci a k zálibe v ji
sté difuzní anarchistické citlivosti, hlásící se
ke klasickému heslu libertinu: ani bohy, ani
pány.

Od hodnotového polyteismu ke slastem
ze života: pustili jsme se smerem, jenž bude
usilovat o znicení všeho, co se temto anar
chistickým pudum postaví do cesty. Všech
ny sociální náznaky se sbíhají k témuž 50
du. Mužeme si být jisti, že tyto anarchistické
pudy se v následujících letech budou vyví
jet, -dokud nevytvorí sílu, kterou nebude
možn0 opomíjet. Ruzné konvulze ci kreco-

• 176 •

vité reakce projevující se v rozlicných ob
lastech - v politice, morálce, ekonomii ná

b?ženství - predstavují, což je ve zl~mo
vych obdobích velice casté, pouhé roztržky

v ~a~níc,h ~adách, jejichž význam je zbytec
ne prehanet.

Atrr:osféru, o níž byla rec, mužeme pri po
dobmt k tomu, co Durkheim nazýval "hon

bo,u ~a nekonecnem", aniž bychom ovšem
sdlleh hodnotový soud, k nemuž Durkheim

Síla casto dochází. Durkheim nasti-
anomie... nuje paralelu mezi touto hon-·

bou a anomií. Vzhledem k to

mu, ž: n.o~my..isou oslabeny, pravidla jsou
promenlIva a JIstoty destabilizovány, nekla

dou. ~e cloveku žádné prekážky. Prozkou
malI Jsme okruh možného a nyní "se obírá

n:e ne!n?žným". Durkheim tuto analýzu
predkl.ada v souvislosti se starým mláden
cem vaJeho donchuánstvím, které v jeho prí
padve. p~d~e Durkheimova predpokladu
zvysuJe rIZika sebevraždy. Všechno co ríká

o "se~rvalépohyblivosti", o nejistote budouc
nosti a individuální indeterminaci 68 lze

?;ršem .z?becnit, anebo nám to prin~jmen
SIm muze pomoci premýšlet o naší dobe

v ~íž ~ášen již není vyhrazena pro manžel~
ske loze a není již chránena zdí soukromé
ho života, ale stává se sociální charakteristi

k~u. Atmosféra vášne totiž slouží jako živná
puda pro politický i obchodní život, dostá-
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...ve stále
rozvinutejší
emocionální
atmosfére.

.Ciz!nec j@o
jednQt.a_
P-roti~u .•

vá se na porad dne v mezinárodních i pra
covních vztazích, a práve tento fakt nepo

chybne pusobí, že se všechno
vyhrocuje a že se nekonecný
sen nebo sen o nekonecnu
zmocnuje veškerého sociální
ho života a nutí nás prekraco

vat hranice, které racionalistický náhled na
spolecnost vytycoval behem celé moderní
doby. Z excesu se tudíž stává bežná praxe.

Stací si ostatne vzpomenout, že jak v ob
lasti kolektivního, tak individuálního života
soustavne pozorujeme projevy toho, co se
v dávnoveku nazývalo jascinatio nugacita
tis: fascinace prázdnotou. Fascinace, jež je

vlastní mystikum, knežím ciFascinace
ztrátou. . obecne umelcum, která však

má jistý vliv i na fascinaci pro
žívanou v každodennosti, o cemž neomeze
ne vypovídá celá rada rozlicných faktu. Tím
vším se v samém srdci pozitivity vecí vyjad
ruje fascinace ztrácením ci ztrátou sebe sa
ma, jež nahlodává jednotlivce a samozrejme
i sociální celek. V každém živote existuje ur
citá cást nicoty. Je treba, aby našla prostre
dek sebevyjádrení v rituální podobe, jinak
totiž hrozí, že zaplaví celou spolecnost. Po
treba úniku, dychtení po dobrodružstvích
a "honba za nekonecnem" mohou mezi ta
kové ritualizace patrit.

U Simmela tuto roli hraje téma cizince,
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jež je vztaženo k tématu do-
Paradox brodružství. Simmel totiž uka-cizince:
vzdálenost zuje, že se zde jedná o teleso,
i blízkost. jež je existenci cizí, ale zároven

je spjato se samotným jejím
ohniskem. Neco takového je jasne videt ve
snové zkušenosti, jíž pronikají rozmanité
projevy dobrodružství: dobrodružství hero
ického, afektivního, hravého, fantasmatické
ho ...Díky jakémusi paradoxu, který je ovšem
pouze zdánlivý, se zdá, že dobrodružství ve
snech stojí proti skutecnému životu, ackoli
zatím vyjadruje jeho souhrn. Sen je totiž ur
citou kontrakcí všech našich zkušeností
a všech našich potencialit. Bylo by treba zji
stit, zda dobrodružství - prostrednictvím ko
lektivní pameti, sociálních vzpomínek,
predstava jiných mýtu - nepredstavuje ži
voucí jádro každé spolecnosti. Dobrodruž
ství zajištuje pohyblivost v samém nitru toho,
co je zafixováno. Umožnuje pohled zvnej
šku i s jeho aspektem pronikavosti. Proti
principu reality a jeho omezenosti staví ne
omezenost možností.

Mužeme ostatne pripomenout, že cizinec
je podle Simmela na jedné
strane jednotou protikladu. To
znamená, že patrí k urcitému
místu, aniž by však k nemu ná

ležel zcela ci bezvýhradne. Je vždy potenci
álním tulákem, kdykoli muže znovu odejít



Existence
jako
výchozí bod.

'i

a prerušit tak svazky, které predtím navázal.
Na druhé strane je však metaforou toho,
cím se stává sama metropole, nebot v ní se
každý nachází pouze "prechodne".69 Tato
charakteristika nabyla postupem casu ne
smírného významu. Soucasné megalopole
nejsou než sledem "chvilkovostí", "psycho
geografických" odchylek, možných dobro
družství všeho druhu. Anomická pohyblivost
starého mládence, jak o ní mluví Durkheim,
nebo bludnost cizince, kterou s oblibou zmi
noval Simmel, nachází v soucasných mes
tech neomezené pole pusobnosti. Stredem

existence tu již není identita,
bydlište, ideologická ci profes
ní vázanost. Existence je navrá
cena svému bloudení: stává se

výchozím bodem.
Z toho pramení dojem neustálého vrení,

jenž je pro velká mesta ~harakteristický.
V první rade se jedná o vrení obchodní, ale
také o vrení kulturní a sportovní. Tato neu
st?lá ,,,rušnost" je v mnoha ohledech po-~
vrchní, ovšem zduraznuje sekvencní aspekt
existence, nebot z každého momentu ciní
okamžik sám pro sebe, takže lineárnost de-

v _, jin, majících jistotu v sobe sa-
J' .K.azdy_}e my'ch nahrazuJ'í príbehy proží-\ cIzIncem. ,

vané ze dne na den. Máme tu
zkrátka dobrodružství, v nemž je všechno
možné a v nemž ruzné stránky osobnosti
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nacházejí svou cestu k výrazu ve svete, kte
rý je sám plurální a mnohostredný. Pocit
prináležitosti, která není ani tak sociální ci
národnostní jako spíš kmenová, v rámci ta
kovéto "ex-istence" zpusobuje, že každý je
do jisté míry vždy cizincem a že práve jux
tapozice techto cizostí skládají onu para
doxne krehkou, lec ne méne pevnou mozai
ku postmoderní spolecenskosti.

V duchu doby je také neco jako odstup.
Svet již nenáleží angažovanosti, jako tomu
mohlo být v okamžiku, kdy platil výrok "vše

d- vo je politické". Tento odstup jeo stup a pn- y y '" • y. • ,

náležitost. rovnez ZaUJlmanVUClruznym
nacionalismum, vyznávání jed

nostranných názoru nebo masovým ideolo
giím. Zachovávat si odstup: toto heslo, jak
,se zdá, se rozširuje v celé spolecnosti. Od
stup vuci všemu, co precnívá, a splynutí se
vším, co je blízké. 'Pocit prináležitosti, jenž
nás spojuje s ruznými proximálními kme
novými seskupeními, na nichž se každý bu
de podílet, je práve tak silný, jako je slabé
pouto spojující nás s racionálními a vzdále
nými institucemi.

V návaznosti na to, co se stalo soustavnou
tematikou pro takového Ciorana (a není
ostatne náhoda, že tento spisovatel, který
nepatrí k žádné spolecenské klice a který
odmítá všechny ideologie, má tak hluboký
podpovrchový vliv), predstavuje fakt, že
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Polykultura
lismus
soucasn]ích
megalopolí.

clovek nezapouští koreny a že se cítí dobre
v mnoho,~etných "kulturách",· intelektuální

. _ a existenciální podvod, jenž je
Synkret~~ka _ v naší dobe velice rozšíren.
a pmmlsena . v '
skutecnost. Slovo kultura Je tu treba chapat

v jeho nejširším smyslu, odka
zujícím ke zpusobu bytí a myšlení, který dá
vá tvar existenci v její celkovosti. Pro Ciora
na se takto "cizinec stal mým bohem",70 což
mu umožnilo prožívat exil oním známým
fundamentálnvn zpusobem. Toto zbožštení
cizince, z nejž se tím stává urcitý archetyp,
je však necím, co v oslabené podobe proží
váme i v soucasném každodenním živote.
Stravování, oblékání, myšlení, modlitba,
prožitek vlastní sexuality, to vše se vyjadru
je v nadmíru rozmanitých jazycích. A ti, kdo
mluví o "globalizaci", tím dávají najevo svou
odloucenost od skutecnosti, jež je mimo
rádne synkretistická a pro míšená.

Zpusoby bytí a myšlení se uplatnují ve
všech smerech. Práve tím je tvoren polykul
turalismus, charakteristický pro soucasné

megalopole. Toto polykulturní
ovzduší rovnež dodává post
moderním "tažným ptákum"

jejich svrchovaný ráz. Všude
jsou ve svém živlu a bez obtíží

navazují vztahy se svými generacními dru
hy. Jsou tak trochu jako Platónuv filozof,
jenž je cizí obci, "neupotrebitelný, zcela
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zvláštní a abychom nerekli nadobro zvráce
ný" (srov. Ústava, VI,487d, 499b a VII,520b).
Filozof je ve vlastní obci nekým jako "cerstve
pribyvším" cestovatelem. Domovem, v nemž
muže prožít svuj život, je pro nej celý svet.

Onen "filozof"každodennosti, jímž je post
moderní clovek, zajisté necetl Platóna ale
presto bude ze dne na den prožívat pl~rál

Fragmentace ní svet v miniaturním merítku.
casu... Fragmentace casu do bezpoctu

malých prítomností se v tomto
smyslu pripojuje k fragmentaci prostoru do
barevného a promenlivého kaleidoskopu,
v nemž se k prožitku, k jídlu, k poslechu
a k vnímání nabízejí kousky celého sveta
v jakési nekonecné hostine, ci v každém prí
pade v hostine s nekonecnými potencialita
mi. Usedlíci bez vlasti, nehybní dobrodruzi,
takové byly jisté vyvolené duše, sdílející ze

svéh~. místa rozmanité kultury, a takoví jsou
dozaJ1sta, za pomoci nových technologií
i soucasní hledaci grálu. At cestují na inter~
netu nebo se pri televizním prenosu roze-

chvívají v rytmu celosvetove
...a hledání 1grálu. vysí aného koncertu ci pri vý-

konech atleta na olympiáde, je
jich sny je privádejí do všech koutu sveta
a když vyjdou ze svého pokoje, na rohu uli~

ce ~ajdou cínskou restauraci, výprodej vý
st~oJ~americké armády, kino s jihoamerický
mI fIlmy anebo afrického marabuta, který
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Soucinnost
nomádství
a internetu.

...ríci prese
všechno
životu "ano~

jim poskytne onen kousícek ~ve~a,o k~erém
snili a do nehož se nehmotne prenesh.

Spengler ve své knize Clovek a technika
zavedl, byt trochu kategorickým zpusobem,
paralelu mezi tuláctvím a útekem pred ma
šinerií tech, které nazýval "rození vudci". Ta
kováto pozice se ve skutecnosti vpisuje do
perspektivy, jež ani nemuže být lineárnejší.

Jde o perspektivu, kterou na
lezneme v hegelovsko-marxis
tické dialektice ci v dichotomii
akce-reakce, charakteristické

pro progresivistické pojetí ~e~stá~e ~e vyví~
jejícího sveta. Zdálo by se, z~ )edmCl, k~ere
jsem pred chvílí oznacil za hlozofy kazdo
dennosti, dovedou v rámci urcité "kontra
diktorické" logiky71 sloucit návrat k prírode
a technologický rozvoj. Nomádství a inter
net se spolu cím dál lépe shodují.

Vidíme tedy, že tvárí v tvár prométheov
skému optimismu, který nacházíme u Marxe
i u Durkheima a který spocívá na schématu

spolecnosti, jež se postupne zušlecht~j~, me
ní k lepšímu a zdokonaluje, se vynoru)e po
lyteistický postoj, prožívající v jist~ konfl~kt
ní harmonii soucinnost zcela prottkladnych
hodnot. Práve o tohle se jedná v ekologické
vnímavosti v nejširším slova smyslu.

Je v tom samozrejme cosi tragického: n::
možnost syntézy dávající pocit bezpeCl,
fakt, že clovek žije v neustálém napetí, které
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se odehrává mezi revoltou proti abstraktní
mu univerzalismu a mechanickému nacio
nalismu na jedné strane a prijímáním sveta,
p.... ., • jaký je, a prizpusobováním se

npmanz sve- v v d h 'ta, jaký je... tomuto svetu na strane ru e.
Jak jsem již naznacil, toto nape

tí je treba pricíst na vrub osudu. Osud nále
ží do oblasti nezavršenosti a snaží se prita
kávat životu, ríciprese všechno životu "ano".
Hodnotový polyteismus plynoucí z fragmen

tace sveta, vyhledávání slasti
v prítomnosti a vzpoura proti
zavedeným hodnotám pred
stavují momenty vymezující

pole pusobnosti osudu. A to je také neco,
co z bloudení ciní hybnou sílu urcitého
zpusobu, jak být vydán všanc osudu, stejne
tak jako identita a trvalé bydlište predstavo
valy charakteristiky triumfujících dejin.

Jak už se v lidských dejinách cas od casu
stává, epocha stabilních struktur ci institucí

skoncila. Modernita a její kore
Presycenost láty byly postaveny práve nastabilních
institucí. nich: na individuu, identite, ná-

rodu, státu. Existence je tudíž
opet privedena ke své prvotní zbloudilosti.
Stává se výchozím bodem a ne již perma
nentním a invariantním "statutem". Muže
me zde zavést, opírajíce se o Heideggera,
paralelu mezi touto "ex-istencí" a tím, co vy
jadruje slovo osud: "Ge-schick".Bytí není zá-
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klad nebo princip, nýbrž "Ge-schick", poslá
ní, dení,72anebo - podle mé terminologie 
bloudení.

Neco takového nutne nahání strach. Každé
zrození je traumatické a totéž platí i o zro
dech opakovaných. Strach z hroutících se
sociálních institucí, at jsou jakékoliv, ale ta-

ké obava každého z nás, nebot

JI ~afní f!...ry- -musíme zemrít abychom se
\ ces: o smrti '

zivotu. - - prípadne znovu narodili. "Pe-
~- - rit ut vivat. " Tohle všechno má
tak trochu iniciacní rysy a není náhoda, že
do mnoha oblastí se s plnou silou navracejí
mýty a také religiozita, v jejímž rámci se
mluví o vyhnanství, pádu, hledání a návratu
k existencnímu putování. Pozorovatele za
bredlého do rigidních dogmat to zákonite
udivuje. Jedná se tu však konec koncu o ur
citou hozenou rukavici a mužeme si klást
otázku, zda neexistuje jistá tajná dychtivost
po tomto "poslání", po tomto vystoupení ze
sebe sama, s nímž jsme konfrontováni. Není
to práve tohle, po cem se ptá Rilke v Devá
té elegii (verše 4-6)?

"A procpak
lidskost svou musit - a, míjeje osud,
toužit zas po nem? ..."

(preklad P. Eisner)
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V. Exil a reintegrace

"Abychom našli Boha, musíme být
štastni, nebot ti, kdo jej nalézají

v tísni, postupují príliš rychle
a jen málo hledají duvernou blízkost

jeho horoucí neprítomnosti. u

RAINER MARIA RILKE



Pritažlivost
dobrodru.žné
ho života.

Archetyp exodu

Setrvale jsem kladl duraz na nomádství ja
kožto ústrední prvek nutný k pochopení
konstituce sociálního života. Tento paradox
zaprícinuje, že stabilní struktura potrebuje
k posílení vlastní existence svuj opak. Mlu
vil jsem o "ex-istenci" coby poslání, pomíji
vosti, kontinuální zmene. Filozofové, mysti
ci a antropologové si toho zajisté povšimli,

když upozornují na to, že -Clo
vek se zmítá mezi nostalgií po
domácím krbu vcetne pocitu
bezpecí a materství, které pri-

náší, ale také toho, co je na nem omezující
a dusivé, a pritažlivostí dobrodružného, po
hyblivého života, otevreného k nekonecnu
a neomezenosti i s úzkostmi a nebezpecím,
jež zahrnuje.

Tato ambivalence je soucasne individuál
ní a sociální. Je nepochybne jednou z an
tropologických struktur, o nichž do omrze

ní vyprávejí mýty, literatura,Cesta kolem
pokoje. pohádky a legendy. Zmínená

ambivalence se muže vyhrotit
v onech oxymóronických situacích, v nichž
jsou protiklady prožívány spolecne. Jakožto
ponaucení si vezmeme text Xaviera de Ma-

. istre nazvaný Cesta kolem mého pokoje, je
hož antitetickou dynamicnost zdurazi1uje
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Holistická ini
ciace:
telo a duch.

Gilbert Durand. Nacházíme v nem kvazi-et
nologický popis následujícího ruského ritu
álu: "Když nejaký prítel odjíždí na dalekou
cestu, v okamžiku posledního loucení se
náhle posadí; všechny prítomné osoby mu
sí udelat totéž ..."Abychom vyzdvihli, co mu
že být na tak bezvýznamném faktu zajíma
vé, pokracujme dále: "Predtím, než se s ním
prítomní nadlouho, možná navždy roze
jdou, spolu ješte nekolik chvil posedí, jako
by chteli oklamat osud."73

Tato usedlická cesta výstižne ilustruje put
nost zastavení, zapuštení korenu uprostred
nepretržitého dení, úzkost z plynoucího ca-

su uprostred chaotického a ris-
Nutn?s! _ kantního behu naší existence.
zapustem ,
korenu. V ruzných podob ach se tak

opet dostává na porad dne~
matika iniciace, cesty ci prechodnosti, a to
i s náboženskou, ba mystickou konotací, kte
rou s sebou tohle všechno zákonite nese.
Skrze promenlivost, štestí i neštestí, z nichž
jsou uhneteny lidské osudy, se z každého
z nás stane homo viato r. Takováto iniciacní
perspektiva samozrejme není ani v nejmen
ším vedomá. V synkretickém ovzduší cha
rakterizujícím naši epochu však skrz naskrz
prodchne cetné praktiky zduraznující péci
o telo i o duši, prikládající hodnotu ruzným
formám mystiky nebo naklonené realizaci
empirického já v transcendentnejším ipse.

-\
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Je treba pripomenout, že tento iniciacní
proces se neredukuje proste na nejaký du

chovní postup. Jak jsem již re
kl, podílí se na nem i telo a ne
ní mu cizí ani sexualita, o cemž
svedcí celá rada tantrických

technik. Svuj príspevek prin~ší i intelekt. In
dividuum je tu zkrátka bráno ve své celko
vosti a techniky, které uvádí do hry, jsou
rovnež holistické. Pri tom všem se sjedno
cuj~.!?lízkosta vzdálenost. Abychom se ješte
vrátili k oxymóronu pokoje a cesty: cestová
ní se odehrává smerem pryc od našeho do
mova a s nekolika práteli. K vystoupení ze
sebe sama a k roztríštení dochází v rámci
kmenového seskupení, a jakožto clenové
kmene se skrze tuto extázi úcastníme kos
mických sil nebo docela jednoduše surfuje
me po internetových sítích. Tam, kde ve
všech oblastech byla separace, prelom, od
lišenost, se nyní znovu rodí globální per
spektiva, kladoucí duraz na "souvztažnost"
lidí a vecí, prírody a kultury, tela a duše. Prá
ve tento fakt charakterizuje postmoderní
religiozitu.74
(Éxistují pochopitelne ruzné zpusoby, jak
, . k tomuto problému pristupo-

VseJe A' v k d v 1 . hvztahem. vat. t uz se ta e o v Je o my-
tologické, teologické, filozofic

ké ci sociologické podobe, bylo ovšem
odjakživa treba se vyrovnat nebo stretnout



Herrnés,
buh vetru,
a Ornfalos,
pupek sveta.

s necím, co bych nazval "vztah k jinakosti",
pricemž onen jiný clovek muže být mile
nec, prítel, bližní, známý, neprítel nebo i ne
kdo, kdo je nám lhostejný. Anebo, v rámci
jinakosti absolutní, muže 'pýt jiný božstvem,
prírodou, cizostí ci smrtí. Primum relatio
nis. Vše je vztahem, a práve tento fakt zno
vu vyplouvá na povrch v naší dobe, nyní,
když se postupne vytrácejí nenápadné pu
vaby individualismu a stejne tak i ostatní
meštácké hodnoty.

Mánie-li tohle všechno na mysli, mužeme
pochopit jednu z modifikací tohoto pome
ru, této "vztaženosti" k opaku: je tím, co zá
roven spojuje "zde" a "tam", co sjednocuje

protikladné póly, jakými jsou
domácnost a dobrodruŽštví. Je
produktivní a perspektivní sy
nergií mezi pritažlivostí Her
ma, boha vetru a stále znovu

aktuální nostalgie, a Omfalem, pupkem sve
ta. Je místem setkání mezi já a ne-já, mezi
protichudnými silami ci instinkty. Odvolá
me-li se na delfskou tradici, jedná se o in
stinkty, které predstavuje nebeský a bez
ustání se pohybující Apollón a podsvetní
a zakorenená síla, Gáia, zeme. Oxymoronic
ká situace "cesty kolem mého pokoje" nám
takto umožnuje uvažovat o archetypu exo
du: odcházet a mít pritom urcitý pevný
stred, byt treba jen stred symbolický. Vracet

• 192 •

Exil se s vedomím, že vždy existuje
a reintegrace. nejaké "jinde", kde se muže vy-

jádrit jistá cást nás samých.
Tento exil a reintegrace se projevují v ne
zmerné cirkulaci zboží, mluvy i afektu, její
miž úcastníky, pozorovateli a obcas užaslý
mi prihlížejícími jsme my všichni.

Díky tomuto postrehu je možné vyvrátit
onu tak casto omílanou konvencní predstavu,
jež vidí jednu ze specificností soucasného
sociálního života v individualismu. Prestože
je jisté, že se tu ocitáme tvárí v tvár nepopi
ratelné "péci o sebe", není tato péce výhrad
ne narcistická v tom smyslu, v jakém se to
hoto slova obvykle používá. Znamená to, že
nezustává jen u individuální monády a její
identitní uzavrenosti. Ruzné formy solidarity,
rozrustající se projevy soucitu, rozvoj charita
tivních aktivit, to vše je nekompatibilní s ne
jakým predpokládaným individualismem,
který, jak jsem v návaznosti na mnoho jiných
teoretiku (napr. Louise Dumonta) ukázal, je
v zásade vyjádrením ponekud úzkoprsého
a v každém prípade nadmíru utilitárního
meštáctví. Nezpochybnitelná bytostná šle
chetnost, charakterizující postmoderní at
mosféru, je necím docela jiným.

"Péce o sebe" se projevuje spolu s druhý
mi, se zretelem k jiným lidem a velice casto
také s odkazem na Velkého druhého. Aby
chom se vrátili k terminologii, kterou nalé-
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Péce o sebe
jako vztah
k druhému.

záme ve staroveké orientální moudrosti a zá
roven v mnohých praktikách soucasného
New Age, ohled na individuální já se tvorí
v závislosti na ipse, a to i s všelijakými teles

nými, duchovními a intelektu
álními postoji, které to s sebou
zákonite prináší. Setkáváme se
zkrátka se skutecným mystic

kým hledáním, jež v nebývale rozšírené po
dobe znovu rozehrává to, co bylo stricto
sensu mystickou zkušeností vlastní nekoli
ka vyvolencum, asketum a jiným hledacúm
absolutna, o nichž nás lidské dejiny zpravu
jí. Prisvojíme-li si jednu Cioranovu analýzu,
predstavující téma, která se v celém jeho dí
le neustále vrací, mužeme ustavit vztah me
zi rytírským duchem, láskou k dobrodruž
ství a dobrodružstvím mystickým. Jejich
spolecným jmenovatelem je urcitá citlivost
napjatá smerem k necasovostPS

Zdá se mi, že existenciální šlechetnosti, na
niž jsem poukazoval, je tato kvalita necaso-

vosti vlastní. At se to muže zdát
T~ansfigurace jakkoli paradoxní, tento fakt se
tela .' l' d' v tv'duchovním projeVUjev le OnlSmU,pre a-
požadavkem. rejícím telo prostrednictvím du-

chovního nároku. Vše nás múže

privádet k presvedcení, že prastarý rytírský
ideál má tendenci znovu se v naší dobe vy
norovat v rade praktik, charakteristických
pro mládež. Tyto praktiky, uvádející do hry
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póly, které jsou pokládány za protichúdné
(telo-duch), posilují blahodárnost nerovno
váhy zabranující tomu, aby se cokoli pevne
ustavilo (ve všech smyslech tohoto slova)
a poté zkostnatelo.Je nacase zacít si této "ne
rovnováhy" všímat. Predstavuje dobré meta
forické vyjádfení práve zacínající epochy,
v níž mají všechny veci i osoby hodnotu jen
potud, pokud jsou neohranicené, dvojznac
né, mlhavé, zkrátka že procházejí dením,
vydávají se na cestu, hlodá v nich snaha
o uskutecnení vlastního já v necem, co toto
já presahuje. To platí pro všechny oblasti 
pro oblast sexuality, politiky, ideologie,
umení i náboženství.

Na jiném míste jsem již ukázal, co je na té
to transcendenci imanentní. Stále se jedná

d. o oxymóron nebo o paradox.
Para ox Jma- V 1 v ,nentní trans- tomto smys u neco takoveho
cendence. poukazuje k "nestálému te-

ritoriu" (viz kapitola 3): nikoliv
k teritoriu dovolávajícímu se obycejné za
korenenosti, nýbrž cehosi složitejšího a am
bivalentnejšího, totiž zakorenenosti dyna
mické. Bylo by treba pustit se do aktuální
cetby Gida jakožto nekoho, kdo se stavel
proti Barresovi, který po lidech požadoval,
aby zapustili koreny v zemi a v mrtvých. Gi
de, hédonista a mystik "pozemských živin",
tešící se z vetru roznášejícího semena! Pou
ze ta, která dolétnou daleko, mají šanci vy-
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klícit. Ta, která dopadnou blízko kmene, ne
mají žádnou nadeji, že by vyrostla a prine
sla plody. "Pri živote se udrží jen ros~lin~
které se uchytí daleko od stromu, z nehoz
pocházejí jejiCh semena."76 Sílu vytrženosti,
klícící daleko od korenu, od domovského
hnízda, rodiny, "zeme mrtvých", snad ani
není možné lépe vyjádrit.

Touha po živote, jež nás žene smerem k ne
jakému "jinde". Bolestné dychtení po žití,
jež je vytržeností a vyvádí nás do širého sve-

ta. Soucasne nás však podne-
Odlehcit si, cuje, abychom se z tohoto sve-
abychom se k v
lépe vyvíjeli ta tešili, vrhá nás e vsemuz..~o

je živé, k živým bytostem. Clm
víc se vzdalujeme od korenu, od "zeme mrt
vých", tím více bohatneme, trebaže je toto
bohatsví nehmotné. Co je rytírský ideál, vý
prava za grálem, ne-li nejasné hledání jaké
hosi presazení? Zahradníci dobre vedí, že
urcité koreny je treba useknout; je treba si
odlehcit, bychom se lépe vyvíjeli, je treba se
ocistit, abychom se lépe reintegrovali. No
mádství je proto urcitým druhem askeze. Je
cvicením v lepším, v dobrém bytí. Tím se pri
bližuje hédonismu, který samozrejme není
radno chápat v triviálním slova smyslu, jako
vyhledávání vulgární a egoistické slasti,
nýbrž jako neco, co umožnuje rozšírení lid
ského já k necemu vetšímu, k necemu, co
zahrnuje zemi i její plody, ostatní lidi, svet
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v jeho celkovosti, to jest ono božství, které
spocívá v nás a ve všech vecech.

Navzdory ponekud panteistické konota
ci tohoto hédonismu slasti ze sveta zde ne
mužeme neodkázat k židovskému myšlení,
podle nejž spása prichází od nomádu. "Spá
su prináší putování, ne zakorenenost," píše
kupríkladu Abécassis. Dochází však k tomu
vždy v rámci hédonistického prístupu, címž
mám na mysli neco, co je ve vztahu k utili-

tarismu "filištínství" (tedy do-
Otevrenost bového meštáctví) zbytecnépouštního
cloveka... a neužitecné. Nomád, clovek

z poušte, je Hebel: prespocet
ný, marginální, rekli bychom dnes, je nicím.
A\ršak-zatímco mestský clovek, prodchnutý
svou samolibostí, se uzavírá sám v sobe
a odmítá pohostinnost - Sodoma a Gomo
ra, tot odmítnutí pohostinnosti a nenávist
k druhému -, zbytecný a neužitecný nomád
prijímá druhého a vstupuje do vztahuJ7
POUšt,metafora nomádství, v tomto smyslu
podporuje putování za druhým clovekem
a posléze za Velkým druhým. Nomádský
clovek, pocházející odevšad i bdnikud,-je
v protikladu ke cloveku usedlému na ceste
s druhým a k druhému, címž nastupuje ces
tu s absolutnem a k absolutnu. Nomádovu
neužitecnost je treba chápat práve takto: ja
ko otevrenost k nemateriálnu a jeho blaho
dárnosti. Jedná se tu o jakýsi duchovní hé-
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...zakládá
moudrost
vyhnanství.

Konjunkce
dynamicnosti
a staticnosti.

Diaspora ja
kožto záruka
úplnosti .

Mystíka cesty
a mystika
prijeti

proc prežil i v teritoriích, v nichž k tomu ne-
'byly práve príznivé podmínky. Jde o dukaz
toho, že "dynamicnost" zakládá mnohem
pevnejší stabilitu, než jaká by mohla vzejít
ze "staticnosti" prostoru.

Z exodu se v tomto smyslu stává jistota.
Mužeme paradoxne ríci, že se stává domo
vem. Židovskému lidu v každém prípade
dlouhodobe zarucuje pevný základ. Není
ostatne náhoda, že od devatenáctého stole
tí se našlo mnoho Židu, kterí se staveli pro
ti vytvorení nejakého státu, a to práve pro

to, že v rozptýlenosti videli
jakési vyšší poslání; záruku, že
celý národ bude stále pocito
vat sebe sama jako nekoho,

kdo je na ceste, a že každý jeho príslušník
bude sám o sobe cizincem, jehož skutecná
vlast má teprve prijít. "Žid zbavený tyranie
príslušnosti k nejaké zemi a nicotností za
korenení, clovek bez vázanosti, clovek
akosmický, je nekým, kdo nikdy nebude
odtud, kdo vždy prichází odjinud."

Tento Cioranuv postreh shrnuje sílu i kva
litu "ex-istence", prožívané jako setrvalé na
petí. Problém nespocívá v tom, zda si toho
je nebo není vedoma. Jako taková se proží

vá, a to stací, aby se z ní stalo
paradigma, aby archetyp exo
du povýšila na vzor pro všech
ny, kdo z bloudení uciní indi-

donismus, u nehož je duležité docenit jeho
udivující setrvalost vyjevující se v dlouho
dobé perspektive, abychom lépe nahlé9Ji
jeho opetná vynorení v soucasné dobef.Ar
chetyp nomáda a kouzlo poušte, zaplavující
kolektivní predstavivost židovského národa,
jsou v tomto ohledu mimorádne zajímavé,
nebot kladou duraz na pohotovost vuci dru
hému, na vztah k druhému a na odpovednost
k nemu: to všechno je zaprícineno faktem,
že Židé jsou stále na ceste, že bez ustání hle
dají svou zaslíbenou zemi.

V souvislosti s židovským národem bylo
možno použít výraz "moudrost vyhnanství".

Moudrost, jež mu nezávisle na
všeobecne známých VÝkYvech
a genocidách dlouhodobe za
jištuje pozoruhodnou život

nost. Kultura rozptýlenosti, o níž lze ríci, že
je dedictvím jeho bloudení po poušti, mu
ve skutecnosti sl}ýtá svého druhu ochranu.
Osamocený Žid muže být odstranen, jed
notlivé komunity mohou být vyhlazeny, ale
židovský národ jako takový pretrvává. Je ne
pochybne treba zavést paralelu mezi jeho
zakládajícím nomádstvím a utvárením ne
ceho, co mužeme oznacit jako urcité trans

cendentální "my", neceho, co
mu napríc staletími zajištuje
zcela mimorádnou koherent
nost a co umožnuje pochopit,

• 198 • • 199 •



Duchovní
prístup
založený
na putování.

viduální i sociální životní styl, aby z nej utvo
rila samu podstatu spirituality snažící se vy
krocit z teritoriální, politické nebo identitní
uzavrenosti. Když z exodu uciníme svoji jis
totu, svuj domov a svoji stabilitu, získáme
tím predpoklady, abychom empirického ji
ného i Velkého druhého prijímali v jejich
transcendenci. Mystika putování muže v tom
to smyslu založit mystiku prijetí; v okamži
ku, kdy fanatismus, dogmatismus a rasismus
podporují všechny ty pocetné fenomény
vyloucení, na než soucasná doba není nijak
skoupá, nemuže význam takové mystiky ni
komu uniknout.

Mužeme se ostatne velice zbežne odvolat
na chasidismus, onen jemný hrot židovské
spirituality, a pripomenout, že práve v pri
jetí cizince ("Hessed"), vidí samotný základ
Abrahámova ucení. Druhý a jiný ve své od
lišnosti je pro chasidismus tím, co stimulu
je, podnecuje, uvádí do pohybu. Jak ríká je
den z komentátoru chasidského myšlení:
"Cizinec je zázrak novosti, jehož vynorení

muže zpusobit, že J' ednotlivec
Ucit se blou-
dení a ucit i celá spolecnost vykrocí ze své
se druhému. svázanosti."78 Úvaha nad radi-

kálne jiným nás takto otevírá
druhému, s nímž se setkáváme v každoden
ním živote. Pravdou je, že zde jde o otevre
nost neceho, co má vždy tendenci uzavírat
se v sobe samém. Když se ucíme bloudit

• 200 •

a jako dUsledek prijímat druhého, podne
cuje nás to, abychom narušovali uzavrenost
ve všech jejích podobách.

Takto bychom samozrejme mohli pokra
covat do omrzení. Tematika bloudení ži
dovského lidu byla casto zduraznována, a to

jak ve své "normální" forme,
totiž jako zbloudilost cloveka
bez vlastností, tak ve své forme
mystické, jež zde byla ukázána
na príkladu chasidismu. Ne

kdy dokonce nabývala negativní prídech:
postava "bludného Žida" je v tomto ohledu
velmi dvojznacná. V souvislosti s mojí tezí
stací pripomenout, že se tu jedná o emble
matickou figuru duchovního prístupu zalo
ženého na putování a iniciaci, prístupu, pro
který ponížení a utrpení predstavují pouze
jeden moment nekonecného procesu sme
rujícího k reintegraci do plnosti.

Svoji roli, jak jsem již rekl, v nem hraje
i hédonismus. Abych byl presnejší, je treba
dodat, že jde o hédonismus duchovní, to
jest celkový, zahrnující všechny aspekty exi
stence. Tento postoj nemá nic spolecného
s onou formou jalové a malicherné, jedním
slovem vypocítavé ci ekonomické rozkoše
která charakterizovala staroveké filištínstvf
nebo moderní meštáctví. Práve naopak, je
to rozkoš otevrená, jež se snad blíží pojmu
"mahábhokta" pocházejícímu z indických
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véd, který lze preložit jako "velZkušenost
s tím, cojest. ký rozkošník" ci "velký vychut-

navac". Je to smyslovost, proží
vající co nejlépe zkušenost všeho, co jest,
svetská spiritualita, schopná ocenit vše, co
se zde a nyní predkládá k videní a prožívá
ní. Nemáme tedy již co do cinení s prumer
nou ekonomickou zkušeností, které jsme
uvykli behem moderní doby, nýbrž se zku
šeností globální, ve které hraje svoji úlohu
i sen, se zkušeností, jež je otevrená dimen
zím plurálního sveta, které je teprve treba
prozkoumat a jejichž bohatství je proto nut
né vychutnávat ve všech jejich potenciali
tách.

'Práve tohle muže být oním "zázrakem no
vosti", který nomád den co den prožívá a jenž
se vymyká zkostnatelosti zvyku a jednotvár
nosti. Otevrenost vuci druhému a prijetí ci
zince predstavuje tedy rovnež zpusob, jak
prijmout cizost, jak z ní mít potešení a vcle
nit ji do každodenního života. Taková byla
fu~nkcebloudení. Prožívat dvojí napetí, pro
bíhající na jedné strane smerem k cizinci
a jeho potencialitám a na strane druhé sme-

rem ke svetu a jeho bohatství.
Zakládající
vzdálení... Toto dvojí napetí lze pozorovat

ve všech kulturních tradicích.
Z analýzy venované cizinci ve starovekém
Recku kupríkladu jasne vyplývá, že cesta
byla i navzdory nebezpecí intenzivne pro-
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žívána jako dobrodružství, zlom, vykorene
ní. Všechny tyto veci byly nutné k završení
seberealizace. Slovo používané pro oznacení
tohoto dobrodružství - "apoika" - zduraz
nuje "vzdálení se od domova". Toto vzdále
ní je však zakládající, iniciacní, nepostrada
telné pro každou ušlechtilou duši.

Jedna z forem bloudení vyzdvihuje ješte
lépe ono napetí, o kterém jsem mluvil. Tou
to formou je "panegyrikon", jež je soucasne

putováním i trhem. Odehrává

~;~;~nské- se samozrejme kvuli oslave ne
ho vrení. jakého božského kultu, ale je

rovnež príležitostí k vyrizování
obchodních vecí, k úcasti na mezinárodním
divadelním a hudebním klání, nemluve o dal
ších povyraženích, od tech nejbezvýznam
nejších až po ty nejnevázanejší. Tato pane
gyrika, prinejmenším ta nejslavnejší z nich,
napríklad Délos ci Samothráké, rychle pri
táhla cetné cizince, kterí pricházeli z velké
dálky, z celého okruhu kolem Mare nostrum,
aby se techto poutí zúcastnili. Ostatne dluž
no poznamenat, že cizinec se teší zvláštní
ochrane. Pritažlivým rysem techto panegy
rik je tedy mír a bezpecí,79Jejich dalším po
zoruhodným prvkem je kosmopolitismus.
Obchod a kultura, které je treba chápat
v nejširším slova smyslu, zde do sebe dobre
zapadají a jsou posilovány cirkulací, indivi
duálním dobrodružstvím, které zase pod-
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Metafora
, "mostu

; a brány."
(Simmel)

není cosi, co nemuže být uspokojeno v tom
a skrze to, co nás obklopuje - totiž potreba
nekonecna. V souvislosti s kultem svetcu
a s poutemi, jež podnecuje, bylo ostatne
možné poznamenat, že toto putování bylo
skutecnou "prostorovou terapií" nebo "tera
pH odstupu". Neco takového je velmi objas
nující ješte predtím, než dojde na objevy
psychologie. V každém prípade to zní zcela
moderne: odchod jakožto lék.

Problémy duše jsou vecné a celkem vzato
nejde o nic nového pod sluncem. V tomto
prípade se jedná o nutnost, již duše zakou

ší, aby se mohla realizovat, to
tiž nutnost vytrhnout se z toho,
co je príliš duverne známé,
uniknout, pustit se do nových

dobrodružství, prozkoumávat nové oblasti.
Obcas se to projevuje také v podobe urcitého
regresu. Vetšinou však jde o bytostný rust,
o hledání posvátna, jež díky své oddálenos
ti zpusobuje, že duše si znovu prisvojuje ne
které ze svých potencialit, jimž se predtím
postupne odcizila. Kult svetcu mel práve tu
to funkci a stejne tak je tomu i s hledáním
grálu, jehož archetypální bohatost ukázala
hlubinná psychologie. Po_Q.o_bnésebeusku
tecnování nacházíme rovnež v putovánCdo
Santiaga de Compostela a v odchodech do
klašteru, nelnluve o rúzný-Cfipraktikách po
cházejících z Dálného východu, jež se na

Prozkoumá
vání nových
"orientu",

necuje dobrodružství kolektivní i s jeho hlu
bokým ruchem.

Putováním zaprícinená pohyblivost kla
de náležitý duraz na fakt, že vše, co je pro

vizorní a vratké, tedy vše, co
k tomuto individuálnímu do
brodružství patrí, má tendenci
posilovat kolektivní seskupení
a stát se pro nej necím nezbyt

ným. Citujme metaforu, která pochází pu-
vodne z krestanství (když Ježíš kupríkladu
ríká "jsem most"), ale ve velké míre ji prejí
mali filozofové, básníci a dokonce i sociolo
gové (stací se odvolat na Simmelovy úvahy
o "mostu a bráne"): v tomto prechodovém
prostredku je neco, co prináší souvztažnost,
uvedení do vztahu ve všech smyslech toho
to slova, at už se tak deje vuci druhým, s ni

. miž se setkáváme v rámci fik-
tivních událostí, vuci prírodní
jinakosti anebo vuci božstvu,
jež je na techto shromáždeních
kolektivne oslavováno. Kosmo-

politismus, rozkoš z plurálního sveta a svá
tecní vrení zde opet predstavují silné mo
menty strukturující fenomény bloudení.

Díky tomuto "mostu", spojujícímu jednot
livce s druhými a s prírodou, existuje i most,
jenž ho oddeluje od jeho minulosti a závaz
ku, tedy neco, co se podobá jakési terapii.
V odchodu nalézá urcitou podobu uskutec-

Nestálost
a docasnost
posilují
kolektivní
seskupení.
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Zkušenost
vzdálenosti
a zkušenost
vnitrní

...duše
vzdychající
po jinde.

konci dvacátého století šírí s pozoruhod
ným úspechem. V každém z techto prípadu
jde o lécbu duše prostrednictvím bloudení:
clovek se ztrácí, aby nalezl sám sebe. Jedná se
o neustálé putování,'o ,peregrinatio", abychom
prevzali výraz sv. Augustina, o zkušenost
vzdálenosti, uskutecnující se ve zkušenosti
vnitrní. Hledání "boží obce" takto predsta
vuje urcité bloudení duše, charakterizované
duchovním pádem ci dokonce souslednos
tí pádu. Je to melancholická cesta plná ná
strah, avšak zároven umožnuje zakusit onu

schopnost milovat, kterou vlast
ní každý z nás a jež je predur
cena k tomu, aby po dosažení
cíle nalezla své uskutecnení.
Takovouto ,,peregrinatio" pro-

žil Augustin behem svého milánského exilu.
Zde ostatne málem podlehl svodum ustále
nosti a konformního života. Protože však

. v sobe nosil "rozechvelou a krvácející" duši,
pokracoval v ceste, byl to stále onen ,,pereg
hnus", usilující o bezvýhradnou reintegra
ci: opetné spojení rozplynutím v lune svého
Boha.Bo

Augustin, Plótínos: at už se jedná o "pout
níka" v prvním prípade nebo o "skutecného
filozofa" v prípade druhém, v rámci této ku

turní tradice je treba mít "dušiDuše zamilo-
'h zamilovaného", to J'est dušivane o...

vzdychající po vzdálené vlasti,
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jež je spíše než presne urceným místem se
trvalým napetím. Toto napetí lze prožívat
v prítomnosti, tedy v intenzite našeho smrtel
ného života. Poutník prožívá tragicno v nej
vyšší míre, nebot jeho nepokojnost nikdy
nenalezne rešení, místo ci situaci, v nichž
by se mohla vstrebat. Dalo by se ríci, že na
petí, jímž poutník na této zemi prochází, je
urcitým stavem (samozrejme stavem dušev

ním), urcitou citlivostí, jež ho
nutí k tomu, aby zbloudil, aby
podlehl, aby sice zažil exces
a hrích, ale aby díky nim nalezl

jistou bytostnou plnost: plnost, kterou po
skytuje v prítomnosti prožívaná intenzita, ji
nak receno vecnost.

Gilbert Durand mluví o urcitých "mytolo
gématech", které v lidských dejinách sou
stavne nacházíme. Pro psychologa se jedná
o archetyp, pro sociologa o ideální typ, ku
príkladu o ideální typ iniciace, po níž ná
sleduje pád a zkouška, a posléze reintegra
ce. Je známo, že ten ci onen archetyp muže

být na chvíli potlacen, a teprve
'i:;;:~;~~éma"pak se ze svého popela znovu
(C. Durand) zrodí. Napríklad poté, co pre-

vládala racionalistická pedago
gika kladoucí duraz na stabilní identitu, kte
rou je treba získat, na funkci, kterou je treba
plnit, a na osobní ci kolektivní historii, kte
rou je treba uskutecnit, mužeme pozorovat,
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Existencní
putování
a komuni
tární ideál.

jak se znovu vynoruje "mytolog~ma" in~~ia
ce, jejímž bytostným hybatelem J~~ozaJ:stv~
práve bloudení. Putování ve sve recke CI
krestanské verzi, neco, o cem nám do omr

zení vyprávejí báje o bozích ci ~rdinské .le
gendy, je zajisté dobrý~ pr?stredkem)ak
pochopit stálý aspekt hdske toulavos~I n~
jedné strane a její opetnou aktualIzaCI
v soucasné dobe na strane druhé.

Jedná se totiž o urcitou antropolo?ickou
strukturu, kterou v její cisté podobe nebo
v ruzných modulacích nacházíme ve všech
sociálních uskupeních. Na Dálném výcho
de, jehož význam pro celou radu sou~as
ných jevu je dobre znám, napríkl~d n~Jde
me nespocet o~ka.zu n~ r:otulne mn:c~y
a na schopnostI dlvOtvurCU,zpochybnuJ!
cích jistoty a dogmata zavedeného nábo
ženství. Je ostatne pozoruhodné sledovat,

nakolik jsou tito potulní thau-

\ IBuddhisn;US maturgové, hlásající synkretis-J a potulny , . k' d k' . t'život. ticke a maglC e o trlny, spJa I
s prírodními silami, zejména

s mocnostmi hor, a nakolik zavdávají prícinu
k poutím, jejichž význam je stále patrný i v na
ší dobe. Napríklad japonští ,Jamabuši" jsou
hlasateli ucení "šúgendó", v nemž se mísí
ezoterický buddhismus, taoismus a lidový
šamanismus.

Stejne tak je tomu samozrejme i s budd
hismem: Célestin Bouglé pripomíná, za co
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všechno buddhismus vdecí potulnému ži
votu, faktu, že clovek ztrácí svoje jméno
a vázanost na svuj puvod, aby se na konci
cesty mohl rozplynout ve velkém celku,
v jakési velké kosmické jednote.SI I zde je
funkcí existencního putování napomáhat ji
stému splynutí s prírodou a s druhými v ko

munitním ideálu, presahujícím
separaci ci princip duality. Blou
dení v jistém smyslu znovu na
stoluje jednotnost já a prírody,
já a druhého. Reintegruje malé

individuální ipse do lpse globálního. Vše
posiluje božský charakter, jenž je v každé
veci i v každém cloveku. Neco takového
mužeme nazvat "sociálním božstvím".

Z bloudení je treba se poucit práve o tom
to: o zahrnutí do globálního celku, at už je to
celek komunitní, ci prírodní. Jedná se o ne
co, co odkazuje k organickému pojímání
sveta a co prekracuje separace, distinkce
a sociální ci epistemologické zlomy, jichž
západní myšlení soustavne využívalo. Blou
dení rozlamuje individuální uzavrení, ob
novuje pohyblivost a pomíjivost všech vecí,

prekonává identitní ustálenos-
Bloudení ti v profesní, ideologické i se-a ekologické
videní sveta. xuální sfére a opet tak oživuje,

ba v prísném slova smyslu re
suscituje osobní i kolektivní život, zranený,
spoutaný a odcizený racionalistickým a/ne-
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Touha
po setkání.

bo ekonomickým pojetím sveta, na než se
moderní doba výrazne soustredovala, l3lou
dení z tohoto duvodu znovu zavádí pruž
nejší, prirozenejší, ekologictejší nahlížení
na lidskou skutecnost.

Pokouším se tu upozornovat na archetyp
exodu.Je nasnade, že jeho jednotlivé podo
by mohou být velmi ruznorodé, Pozornost

zasluhuje vše, co souvisí s pra
Tovaryšství cí: bylo možné zduraznit, J' aky'asebeusku-
tecnení... význam melo· od stredoveku

profesní bloudení. Na to jsem
již poukázal. Lze rovnež pripomenout, že
na tomto profesním bloudení spocívá prin
cip tovaryšství, což melo jistý dusledek pro
zdokonalení mnohých remesel. Je treba
upresnit, že toto zdokonalení nebylo jen
ciste technické, nýbrž z valné cásti i intelek
tuální, ba duchovní. Cílem tovaryšu cestují
cích po Francii jiste bylo stát se dobrými
pracovníky, ale snažili se rovnež uskutecnit

. to nejlepší ze sebe samých, a to ve všech ob
lastech.

Cetné ilustrace tohoto stále se vracejícího
tématu mužeme najít v ruzných dejinných

• k • - obdobích, Edgar Morin ve své
...pre rocenz h d ' k ' , ,domestikace. pozoru o ne nize o VeSniCi

Plozévet kupríkladu neprímo
ukazuje, že i v case, kdy byla delnická po
pulace nejintenzivnejším zpusobem pri
poutávána k práci a k usedlému zpusobu ži-
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vota, totiž v devatenáctém století, v modelo
vém údobí domestikace morálky a vázanos
ti na stálé místo pobytu, existovala v samém
srdci toho nejusedlejšího rolnictva význam
ná skupina "semi-nomádu": brusicu, kterí
chodili od rodiny k rodine a nabízeli cetné
dovednosti a schopnosti. Krome své profe
se totiž fungovali i jako informátori, vypra
veci, dohazovaci a predevším jako širitelé
nových myšlenek. Tento "druhsvobodného
zednárství" ve skutecnosti v konzervativní
Bretani propaguje ideál "rudých", ideál re
publikánství. 82

Bloudení a šírení myšlenek na prevrat je
jich spjatost je v jistém smyslu antropolo
gická. Pozoruhodné ovšem je, že ona spja

tost v tomto prípade prochází
oklikou pres profesi, Mužeme
si klást otázku, zda se o neco

podobného nejedná pri prechodné ci do
konce docasné práci, pri shánení "melou
chu", v bloudení sezónních delníku, pre
cházejících podle príležitosti od stavby ke
stavbe, ci v souvislosti se snahou videt kus
sveta a jinými formami touhy po setkání.
Oproti konvencnímu naríkání nad neza
mestnaností a jejím zhoubným vlivem tohle
všechno upomíná na fundamentální relati
vizaci ideologie práce ci presneji receno na
fakt, že k seberealizaci již nutne nedochází
skrze úspech v profesi.
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Od stredovekého "tovaryše" až po sou
casného príležitostného výdelkáre, odhléd
neme-li od ocividného rozdílu mezi nimi ,
nalézáme spolecné úsilí o relativizaci práce
ve vztahu k jiným aspektum individuální

Bloudení a a sociální skutecnosti. Bloude
rytírský ideál. ní zde rovnež možná predsta-

vuje zpusob, jak prožívat urcitý
rytírský ideál, neomezující se na prostou
užitnost, prekracující ciste funkcní pojetí
sveta a zakládajkí oproti tomu iniciacní prí
stup, pro nejž má existence cenu jen tehdy,
když se završuje v intenzite a ve výdaji;
všechny veci jsou nahlíženy s jistou nedba
lostí vuci ustaveným hodnotám, v rámci ji
stého duchovního hledání, zkrátka s tou
hou po živote, který se neredukuje na
víceméne materialistickou konzumaci, ale
usiluje naopak o vyjádrení dynamismu a sí
ly ne materiál na.

Tesný únik

Bloudení a subverse? Bludnost a anomie? Za
jisté. Vzpomenme si, že Durkheim anomii
spojoval s tím, co nazýval "honba za neko
necnem". Máme na pameti výrok, nabývají
cí podoby pleonasmu, že "jakmile se pre
krocí hranice, neexistují již žádné meze".
Jisté je, že toulavost je prícinou i následkem

• 212 •

svobo~y myšlení, postoju a mravu, treba jen
proto, ze ohled na sociálno je méne svazují-

cí a limity tvorené zvyklostmi
Svoboda my.~-
lení, postoje a obyceji jsou o mnoho krehcí.
a mravu. '! tom, co nezapouští koreny,

Je cosi bezuzdného a potenci
álne anarchického.

Svatý Benedikt si už od pocátku existen
ce svého mnišského rádu bere na mušku
potulné mnichy putující od kláštera ke kláš

teru: j.so~ n~~ezpecní a neovladatelní, jako
by zdlvocelt, JSou to neochocení psi, priná

Bl d' - šejí s sebou zmatek a zárodky
a ;~t:::X~ost kacírství. Na jiné rovine, k níž
démona. . odtud ovšem nemusí být dale-

ko, jiný mnich, který ochutnal

ovoce ,svobo~y a z ,vlastní zkušenosti byl
obeznamen s Jeho nasledky, mnich jménem
Luth~,- neváhal obnovit limity, které pred
tím sám prekrocil. Svým zdravým selským
rozumem nahlédl, že putování obnáší na
príklad zrušení rodinných a profesních zá
vazkú. Bloudení a potulování se daleko od
do~nova bylo podle neho príznakem prí
tomnosti démona. "Tvá žena a tvé služeb
nictvo s velikým krikem tvrdí, že Duch sva
tý je I?á k tomu, aby se vydali na novou
pout. Rid se mou radou: chop se kríže z du
b~véhc: dreva a posvet hrbety jejich porád
nym vypraskem. Uzríš pak, jak tento prst
Boží zlé duchy vyžene."
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Útocište
v lesich.

Ctihodný Luther, jenž dozajista pozapo
mnel na svoji vlastní revoltu, tuto radu pro
domácnost sám uplatnil dokonce ješte dra
maticteji, když vydal soudnímu stíhání ze
strany vrchnosti vzbourené venkovany, kte
rí se potulovali nazdarbuh a meli v úmyslu
_ . dovést až do krajních dusledku

Umk evangelická naucení onohoa exces.
zbehlého mnicha, který se ve

svém dobrodružném mládí nebál postavit
zavedeným dogmatum a jimi zaprícinené
sociální zkostnatelosti. Luther ve své nevra
živosti vuci poutím i vuci výstrelkum ana
baptistu ve skutecnosti bojuje proti poten
ciálním "radovánkám, pitkám a žranicím",
k nimž existencní, náboženské a každoden
ní bloudení prirozene zavdává podnet.83
Nemýlí se, únik je vždy synonymem excesu.

Tulák totiž ve vztahu k usedlíkovi vždy
budí znepokojení. Nosí s sebou príliš mno
ho složitých snu. Jedná se predevším o sny,
kterých se nezrekl a jimiž je jeho život stále
prodchnut - práve ony ho udržují na ceste.

Zejména dejiny náboženství
Tulákovy k'"' h' ·'kl d d'složité sny. S ytaJl mno e pn a y ne u-

very vuci tem, kterí neustále
myslí na absolutno a excesivne prožívají své
prvotní nároky, at už jsou to nároky jejich
mládí, ci jejich konverze. A jak jsme práve
videli v prípade Luthera, jakmile nábožen
ství nabude ctihodnosti a pevne se ustaví,
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má tendenci zapomínat, ba i zavrhovat svuj
prvotní popud.

V tomto ohledu stací jen pomyslet na mar
ginalizaci mystiky ze strany všech nábožen
ských institucí. Dokonce i asketický život je
vždy podezírán z tech nejhorších hanebnos
tí. "Svatému muži", mnichovi, mudrci, pous
tevníkovi, jsou proto v sociální predstavivos
ti nebo docela proste ve verejných drbech
casto prirknuty nechutné excesy, výstrelky
ci nezrízenost smyslu. Jakožto skutecný ne
bo imaginární tulák není pro kleriky, zod
povídající za správu svaté veci, nikdy duve
ryhodný, ale nebudí duveru ani v usedlých
duších, zaobírajících se výhradne "ekono
mickým" obstaráváním hmotné existence.

Clovek, který se nechce zproneverit svým
snum, který zustává hluchý k rozlicným po
litickým, náboženským a ekonomickým
"principum reality", jež zakládají normální

. .. sociální život, takový clovek je
MImo princIp vd b v Vb.reality. vz y vz ourencem. z oure-

nec je podezrelý, nebot dispo
nuje ,;svobodou vlka ci ptáka", nebot na
chází "útocište v lesích", jak naznacuje Ernst
Nnger, když pojednává o postave rebela.
Tato divokost se tulákovi neodpouští. Rebe
la je samozrejme treba chápat jako necaso

vou "figuru" nabývající cet
ných odstínu, avšak její hlavní
charakteristikou je urcitý by-
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Anarchistická
nenucenost
a pridrzlost.

tostný požadavek, jehož základ je predevším
duchovní.84 Rebel, at už radikálne, nebo na
opak punktualisticky, prchá pred bezvý
hradným pusobením civilizace. Muže najít
"útocište v lesích", stáhnout se do ústraní,
praktikovat zen-buddhismus, nechat se
opájet hudebním ci duchovním vytržením,
vyrazit na náboženské poute nebo podnik
nout iniciacní cestu kolem sveta, ale v kaž
dém prípade se jedná o "uvolnování sevre
nosti", o putování za hvezdou, a to všechno
proto, aby si udržel smer vedoucí k nejaké
mu ideálu, at je, jaký chce, letmo zahlédnu
tému v jednom z tech nahodilých okamži
ku, v nichž clovek ciní zkušenost s bytím,
s totalitou nebo jinou formou absolutna.

Touto "figurou" rebela muže být pocho
pitelne i svetec. Muže jí být rovnež "pobu
da" jakéhokoli ražení nebo treba obycejný
zbojník. V dejinách, legendách a báchor
kách se to temito velkomyslnými hrdiny a ji
nými cestnými muži jen hemží. Mohou jed-

nat ušlechtile nebo krute, ale
Emblematic- vždy u nich existuje neco, cokáfigura
rebela. presahuje prostou individuální

vypocítavost. Jejich ciny, ac je
mužeme morálne hodnotit všelijak, zahrnu
jí význacný prvek nezainteresovanosti, ob
sahují jistou aristokratickou dimenzi, puso
bí jako projev svrchované svobody, a díky
tomu všemu jsou ostatne tak nesnesitelné
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pro malomeštáckou mentalitu, jíž se vyzna
cují ti, kdo vyhledávají institucionální ci
identitní jistoty, tedy ti, kdo se touží stát "ne
cím" nebo "nekým", hrát ve vztahu k jiným
ci ve vlastních ocích jen vedlejší úlohy.

Rebel se oproti tomu nestará o úspech
ci o hmotný výdelek. Nemusí se tudíž zao
bírat cinením ústupku. Je jako divoký vlk,
pohrdající ochocenými psy, není ani tak in
dividuem jako spíš osobou, "typem" spíše
než kopií, figurou spíše než reprodukcí, což
u nej vyvolává jakousi rozradostnenost a vý
bušnost, která musí bedlivého a nezaujaté
ho pozorovatele zákonite zaujmout. Rozdi

vocelá spolecenská atmosféra
je atmosférou radostnou a so
ciální, duchovní ci afektivní tu
láci, bloudící postmoderními

megalopolemi, jsou prícinou i dusledkem
"ducha doby", tvoreného lehce anarchistic
kou nenuceností a pridrzlostí.

Totéž tvrdil svým pronikavým a zároven
mladistvým zpusobem Guy Debord, a to již
v dobe, kdy mu nikdo neduveroval; onen
Debord, který pohrdal otrockými myšlen
kami a "orgány jakékoliv moci" a uvedomo
val si, že se mu dostalo "všech slastí exilu, ja
ko se jiným dostává strastí podrízenosti".
Tyto slasti se sice težko snášejí, ale nejsou
proto o nic méne skutecné. Mohou je in
tenzivne prožívat malé skupiny sprízne-
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Zvláštní pud
ženoucí nás
k druhému.

Touha pri
mknout se
k druhému.

ných osob anebo naopak - mnohem roz
ptýlenejším zpusobem - širší okruh lidí.

. V obou prípadech partidpují
Stra~~t . (v tom smyslu v nemž muže-podrtzenostt .'.,. .
a slasti exilu. me mluvIt o "magIcke partlCI-

pad") na bloudení, jež je sou
casne anomické i mystické, a každopádne
i na jistém existencním postoji, jenž se ne
rozpoznává v pozitivite vecí a konformismu
myšlení.

Mluvil jsem o mysticismu bloudení, který
muže být prožíván výjimecnými bytostmi
nebo naopak, v bežném živote, clovekem
bez nejaké specifické vlastnosti. Iv té nej
banálnejší každodennosti je mnohem víc
nonkonformismu, než si myslíme. Je mnoho
situací, nekdy paroxysmálních, jindý zcela
obycejných, v nichž se projevuje únik z uza

vrenosti v sobe samém, hledá
ní nejakého "jinde", touha po
dobrodružství. Možná že prá
ve díky takovému pohledu mu

žeme pochopit ony podivné druhy pospo-
litosti, na než v soucasné dobe narážíme.
Pospolitost obchodních stredisek, letních
prázdnin, a také všechna ta masová shro
máždení, nesoucí se ve znamení viskozity.
Stací se podívat na bežný život a musíme si
všimnout onoho zvláštního pudu, který nás
žene k druhému. Všechno je dobré. Vše
poskytuje príležitost k tomu, aby se clovek
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mohl "roztríštit". A nyní si uvedomme, na
kolik se mezi cetnými novinári, politiky, ba
i univerzitními ciniteli rozšírila myšlenka,
nebo snad radeji názor, podle nehož ve
všech oblastech sociálního života nastupuje
individualismus!

Je tomu práve naopak: to, oc skutecne
beží, je opravdový únik smerem k druhé
mu, nevedomá touha utvorit masu, pri
mknout se k druhým. Svedcí o tom treba
bystrý postreh Dominique Fernandeze po
drobném zemetresení v Neapoli. Fernan
dez si všiml, že po "nutkání utéct z domo

va", což je za daných okolností
zcela prirozená vec, prichází
"touha zústat spojen s druhý
mi", a odhlížeje od události, jež

tento únik podnítila, vidí v oné touze výraz
aspirace na "život, v nemž by prebývání na
specifickém míste bylo necím neznámým".
Tato myšlenka není prehnaná. Jestliže ze
metresení, upomínající na konecnost všech
vecí, múže umožnit "osvobození od breme
ne identity" a jestliže posiluje urcitou pro
miskuitu, již by si clovek pri jiných príleži
tostech nedovolil, pouze tím zduraznuje
latentní sklon ke hledání nejakého "jinde",
kt~rý zde nachází své prirozené vyjádrení.S5

Afirmace individuální identity a její ná
sledek - uzavrenost ve vlastním príbytku 
není konec koncú nicím vecným, prestože
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, Relativismus
a lhostejnost
vuci
racionalismu,

moderní doba na ní dusledne trvala. Meta
fora znicení ci prinejmenším porušení do
mu je poucná v tom ohledu, že poukazuje

na saturovanost onoho princiTouha
, 'k pium individuationis a jím po-po unz u...

stulovaného uzavrení, jež bylo
v celé moderní dobe mimorádne durazné.
Dobrým metodologickým klícem je zde ja
ko vždycky paroxysmus, nebot upozornuje
na touhu po úniku, na nostalgii po globali
te a na pud vedoucí k roztríštení já v mno
hem širším celku.

Toto bloudení je mystické, protože má
cloveka k tomu, aby byl nicím, aby se ztratil
v jakési nicote bez nejakého konkrétního
názoru na lidi a na události. Pro ty, kdo za-

. kládají kvalitu existence na dis-
...a nostalgze , "d' ,po globalite. pOnOva1111 entitou a z 111vy-

cházejícím názorem, je v tom
neco hluboce šokujícího, nerkuli matoucí
ho. A presto bude treba si zvyknout, že
všechny druhy pevných presvedcení sláb
nou, že dogmata ztrácejí na pregnantnosti
a že ideologie mají sklon se rozpadat.

Tuto tendenci k promenlivosti názoru za
znamenal již LeBon v Psychologiidavu. V ne
kterých nekonvencních a úchvatných pasá
žích ukázal pozoruhodnou ideologickou
.nestálost mas i vzrustající lhostejnost vuci
jakémukoli obecnému presvedcení. Mluvil
o vrtkavosti a skepticismu, jež se zmocnují
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zpusobu myšlení i bytí. Navíc prorocky na
znacoval, že státníci, spisovatelé a novinári
již všeobecné mínení netvorí, ale nechávají
se jím vlácet.86 Bylo by možné zopakovat je
den slavný bonmot a ríci: ,Jsem jejich vud
cem, a je tedy treba, abych je následoval."

Tato analýza je poucná a v naší dobe, kdy
se zdá, že nestabilní davy se nechávají vést
výhradne náhlými popudy a pocity, by se
dala ješte znacne zradi~alizovat. Mužeme
nad tím samozrejme lomit rukama, avšak
v tomto zbesilém relativismu lze také videt

jistou formu bloudení, tvoreného lhostej
ností k racionalismu (jenž mel v moderní
dobe takový význam) a prikládajícího hod

notu emocím, jejichž pohyblivý
a pomíjivý aspekt je všeobec
ne znám. Masyje možné prizpu
sobit predstave, kterou si o nich
utvoríme, mužeme o nich ríci,

co jsou zac, a pozorovatelé sociálních jevu
se takovýmto "pojmenováním" v hojné míre
venují. Tyto definice jsou však velice neji
sté, díky cemuž se masy stávají nepredvída
telnými a náchylnými k ruzným neceka
ným zvratum. V tomto vývoji bylo možné
videt náznak nového barbarství. To je doce
la dobre možné, pokud ovšem být barba
rem znamená nebýt nikde doma nebo do
konce být nicím.

V tom, co se jeví jako pasivita, se ve sku-
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Lidská vrtka
vost, dvoja
kost a prizpú-
·sobivost. .

Démonická
a dionýská
moudrost.

tecnosti možná skrývá výraz urcité lstivosti:
díky této lsti je clovek vždy jinde než tam,
kde ho ocekávají. Vzhledem k této neucho
pitelnosti jsou davy v soucasné dobe necím

. . tajemným a v mnoha ohledech
PasIVlta a so- . k' J vdciální lstivost. anomlC ym. sou vz y na ces-

te k cemusi, co je pro ekono
mický funkcionalísmus velice težko ovlád
nutelné. Chceme-li prevzít baudelairovskou
tematiku, mužeme ríci, že tím uvádejí do
hry urcitou démonickou moudrost, jež po
vzoru "ofitských" sekt uctívá hada neustále
se plazícího k nejakému "jinde" s nedefino
vatelnými obrysy.87 V Litaniích k Satanovi
vystupuje Satan jako patron zarputilcu a ne
poslušníku a soucasne je strážcem hluboké
moudrostí. "Satan trismegistus", praví se
o nem. Satan trojveliký, jak ho pojmenovali
jístí gnostikové. Satane, "ty, jenž na vyhnan

ce vrhneš svuj klidný, vznosný
zrak". Beží tu tedy ocividne
o urcitou moudrost Ne snad
o plnou moudrost Boha, otce
svetla, nýbrž o moudrost luci

ferovského šerosvitu, vyjadrujícího revoltu
proti všemu pevne ustavenému. Lucifer je
jinou tvárí boží. Mnohá náboženství si tento
fakt jasne uvedomila a v dusledku toho uka-

. zují, že neposlušnost, vrtkavost a prizpuso
bivost jsou rovnež neopominutelnými lid
skými projevy v tom smyslu, že podnecují
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k odmítání jakéhokoli statu quo, k tomu,
aby byl clovek neustále na ceste, jež nemá
žádný presný úcel.

V tomto ohledu existuje jistý vztah mezi
nomádem a zasvecencem. Oba vypichují
a odsuzují rozlicné konformismy vztahující
se na bytí i myšlení. Oba jsou nositeli opra-

"'d vdové spiritualíty, kterou nelze
lVoma h' , k' 1 1a zasvecenec. C apat v uz em sova smys U,

nýbrž jako cosi, co uvádí do
hry celek existence, at už je individuální,
nebo kolektivní: zkrátka cosi, co klade du
raz na fakt, že vnejší svoboda nemuže exi
stovat, není-li založena na nezvratné svobo
de vnitrní. Práve tohle zduraznuje - obcas
i proti své vuli - figura tuláka. Co jsem na~
zval démonickou moudrostí, odmyslíme-li
si od tohoto výrazu vše, co muže být príliš
zlovestné nebo podlézavé, to se neliší od
touhy po necem jiném, od instinktu smeru
jícího k necemu víc.Krome dobrodružné váš

ne se démonická· a dionýská
moudrost podílejí na téže vní
mavosti: na vnímavosti k ne
klidu nebo k urcité rovnováze

spocívající na napetí mezi nesourodými
prvky, k harmonií nacházející se v trvalém
konfliktu se sebou samou .

Tohle všechno, jak jsme videli, funguje
i v tom nejbanálnejším každodenním živo

.te. Praktiky mládeže, soucasné zpusoby ži-
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Nátlak strastí
jako
faktor tvorby.

Tvorba
ve svém
instituujícím
momentu.

/NietzsChe.·cestovatel.

vota, a také umení á zejména hudba (pop,
rock, rap ...) stále výrazneji vyzvedávají kon
fliktní, bloudivý a presto snesitelný charak
ter sociální existence. Tato existence již ne
ní "dlouhou klidnou rekou", ale chaotickou,
bourlivou bystrinou, jež je v jistých ohle
dech nebezpecná, ale rovnež živouCÍ
a v každém prípade oživující.

Práve tento posledne zminovaný aspekt
nalezneme v mnohem vyhrocenejší podo
be v básnické, filozofické ci obecne ume
lecké tvorbe, prinejmenším v té, jejíž vý
znam nabývá úcinku opoždene a nelze ho
nikdy zhodnotit prímo v daném okamžiku.
To znamená, že vliv oné tvorby je zprvu
skrytý, protože na ni doléhají zavedené for
my a myšlenky, a že se plne rozvine až teh
dy, když zacne být zjevné, že tyto formy
a myšlenky jsou bezmocné a povrchní ne

bo již neodpovídají požadav
kum dotycné doby. Tvorba je
totiž ve svém instituujícím mo
mentu vždy anomická a naklo
nená "nomádským povahám",

abychom prejali výraz, který Stefan Zweig
používal v souvislosti s Nietzschem, Kleis

tem a Hólderlinem. Je jisté, že
práve tato "povaha" je podmín
kou možnosti jejich tvorby.
A nemužeme neco takového

ríci o tvorbe vubec, je-li nám známo, že nej-
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krásnejší umelecká díla se rodí pod tlakem
strastí?

Za e~istencní iniciaci je treba zaplatit tuto
cenu. Zivot je sousledností strasti plných
zkouše,k, které se musí prekonat nebo ales
pon prijmout. V tomto procesu spocívá ono
umelecké dílo, jímž je existence jako taková.
Mužeme se domnívat, že ani umelecké dílo·
st1"Ícto sensu se této dynamice nevymykáLJe
neustálým bojem s druhým, s neprízní osu
du, s okolím a dokonce i s umelcem samým,
což životu a dílu techto výjimecných bytos
tí dodává meteorický a bludný ráz.

Poucný je v tomto ohledu Nietzschuv prí
pad. On sám, stejne jako jeho Zarathustra, je

chodcem, "tulákem", cestovate
lem (jak preložit" Wanderer"?).
Filozofuje pri chuzi, anebo

presneji pri šplhání. Nemá rád roviny, dává
prednost horám umožnujícím fyzické vý
stupy i povznesení ducha. Osobní nomád
ství tohoto filozofa zdurazt10vali již Gilles
Deleuze a Henry Maldiney. Práve na ceste,
na jedné z vycházek, vyvstane pred Nietzs
chem extatická evidence vecného návratu.
Není možné chápat vecný návrat jako samu
kvintesenci nomádství? Stací si vzpome
nout: existence jako poslání, jako napetí, ja
ko nevyhnutelné putování. Stací si poslech
nout: "At se mi ješte v živote naskytne

. jakýkoli osud, vždy v nem bude cesta a vze-



Ucednická
léta, léta
duševního
rustu.

Od okciden
talizace
k orientaliza
ci sveta.

stup."88A my víme, že osudem tohoto mu
že, jenž šel za hvezdou, bylo dojít až na dno
vnitrního vyhnanství!

Ve tvurcím aktu je cosi, co má povahu od
mítnutí. Dotycný akt probíhá v odstupu ne
bo dokonce v odloucení. Umelec a myslitel
vždy potrebují nejaké útocište, izolované
místo. Drží se v ústraní. Jak praví Proust:

"Každý umelec se zdá být obTvurcí akt
a odmítnutí. canem neznámé otciny." Para-

dox však spocívá v tom, že prá
ve toto ústraní umožnuje stvorit urcitý
"typ", v nemž se muže každý z nás rozpo
znat. To je ona plodná dialektika mezi výji
mecnou bytostí a clovekem bez vlastností:
nomádství výjimecné bytosti tvorí emble
matickou figuru, v níž se muže zhlížet kaž
dodenní tou.lavost cloveka bez vlastností.
"Neznámá otcina", do níž umelec patrí, kte
rou nalézá pokaždé, když se stáhne do
ústraní, mu umožnuje tvorit ci spíše nechá
vat vyvstat (což jsou snad archaické formy
necím, co se tvorí?) archetypy, které každý
bude moci sdílet a v nichž se bude moci plne
rozpoznávat. Jde o urcitou matrici, umož
nující jakési druhé zrození.

Když spisovatel vytvárí tyto "typy" ci em
blematické figury, klade duraz na iniciacní
prístup, charakteristický pro léta ucednická
a pro romány o duševním rustu (Bildungs
roman), které - od Goetha pres Chateaub-
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rianda až po Hermanna Hesse - vycházejí
z toho (abychom prevzali citát z Miltonova
Ztraceného ráje), že svet se rozkládá pred
námi: "and the world alt before him". Je
nomže tato neznámá zeme, vždy posunutá
ve vztahu k tomu, co prožíváme, již není

pouze predmetem mladické
ho hledání, ale stává se z ní cíl,
rozšírený velkou merou v ce
lém sociálním telese. Telesné
techniky, alternativní medicí

na, ekologie, duchovní askeze, filozofická
setkání, astrologie, všelijaké náboženské
praktiky, poute a turistické výpravy na vý
znacná svatá místa, ne mluve samozrejme
o rozlicných buddhistických ci hinduistic
kých vlivech, to vše vyjadruje novou "orien

taci" (v nejduslednejším slova
smyslu) ducha doby. Okciden
talizace sveta, triumfující v mo
derním období, racionalismus,
jenž je jejím projevem, a odde

lenost, jež funguje jako její nositelka, prene
chávají místo skutecné orientalizaci, hledá
ní "mytických orientu".

Základním prvkem této velké tendence
a jejích ruzných projevu je cestování, zme
na, uvedení do pohybu. Na krestanském Zá
pade existoval prvotní pevný bod, z nehož
bylo možné ovládnout nebo prinejmenším
relativizovat beh sveta. V tomto ohledu sta-
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...relativizují
cí ciste
racionální
videní sveta.

cí poukázat na starou devízu: "Stat crux
dum volvitur mundus." Všechny veci byly
vázány na Kristuv kríž. V nem tkvela nejvý
znamnejší jistota. Lze ríci, že moderní doba
predstavovala pouze laicizaci této stabilní ji
stoty. Rozlicné politické, sociální a ideolo
gické instituce byly pevnými pouty, umož
nujícími snášet rozmanité výkyvy. A proti
této "upjaté" dobe, upínající se ke kríži, k in
stituci nebo k dejinám, na tom príliš nese
jde, se nyní cesta znovu domáhá svého do
movského práva.

Cesta, nepokojnost, hemžení nás ciní po
zornými vuci prevládnutí tragicna, cyklic
kého pojetí casu, vecného návratu a jiných
reinkarnací, jak to v jakési predtuše nazna
covalo už dílo Hieronyma Bosche (Lod
bláznu, Vuz sena) a jak o tom svedcí všech
ny lokomocní stroje.89 Není ostatne náhoda,

. že buddhismus, jak jsem již re-
Prevládnutí kl ' v 'h" htragicna... vyse, ve svyc ruznyc mo-

dulacích (hínajána, mahájána,
malý a velký vuz) "zaplavuje" ducha doby ci
v každém prípade ovlivnuje, spolu s Nietzs
chem a Schopenhauerem, radu intelektuál
ních nebo umeleckých výtvoru.

Je možné katastroficky tvrdit, že plavidlo
sociálního života nabírá ze všech stran vodu.
Mužeme naopak zduraznovat, že návrat tra
gicna, vyzdvihování cyklicnosti, hodnota pri
pisovaná všemu, co se pohybuje, uprednost-
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nování revolty proti instituovanosti a lekce
poskytnuté nekdejšími prokletými autory ci

šílenci dávají existencnímu do
brodružství nový smysl. Toto
dobrodružství relativizuje ciste
racionalistické ci intelektualis
tické videní sveta. Ukazuje, že

smysly a vášne zde také mají své místo. Na
stoluje rovnež vztah mezi temi, kdo se nachá
zejí na stejné lodi. Práve toto "usouvztažne
ní" je ostatne zdrojem soucasné religA:>zity.
A konecne také pripomíná, jakou cestou bu
de muset každý z nás projít, aby se mohl rea
lizovat jak sám o sobe, tak v rámci spolecen
ství, jehož soucást tvorí a které ho velkou
merou presahuje. To všechno se více ci mé
ne vedome projevuje v atmosfére, jež se zdá
být typická pro konec dvacátého století a pre
devším pro konec civilizace, v atmosfére,
která je samozrejme tragická, ale také rozra
·dostnelá a rozhodne ne pochmurná.

Vrení, vznety, jevy i situace plné života
a bohaté na budoucí potenciality, jejichž se
mena zacínají všude klícit: opet tak nabývá
smysl poetický rozmer, jenž v dusledku to-

_ _. ho již není omezen na speci-
Basnlct ve VY- f' I al I .prahlé dobe. lCkou ob ast, e rozpty uJe se

v každodenním živote a jeho
ruzných odstínech. A nakonec se znovu do
stává aktuálnosti H6lderlinove otázce i od
povedi vztahující se k "nomádské povaze":
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Bloudení
a konstrukce
reali~y.

"K cemu je básník vté vyprahlé dobe?
Ale ty ríkáš, že jsou jak kneží boha vína,
Co od zeme k zemi táhnou posvátnou nocí."

(preklad Vladimír Mikeš)

Horoucí neprítomnost

Nechme metaforu bloudení, at se sama od
víjí. Tato metafora není jednoduše negativ
ní. Je ambivalentní, stejne jako vše priroze
né a archetypální. Prestože tedy s chutí
zduraznujeme její asociální, ba dokonce
anarchistický aspekt, není možná bez zají
mavosti upozornit i na to, v cem je necím
nepopiratelne zakládajícím, což lze proká
zat z kulturního, ale také individuálního hle
diska. Je nasnade, že mezi temito dvema di
r:nenzemi je urcitá interakce a že v tom, co
mužeme nazvat "sociální konstrukcí reality",
to jest v onom symbolicnu, jímž je spolec
nost v daném momentu definována, není

role individua zdaleka zane
dbatelná. Jinými slovy: MuŽe
vnejší svoboda existovat bez
svobody vnitrní? Moderní raci

onalismus, který zlehcoval nebo dokonce
marginalizoval problém duše, se domníval,
že tomu tak být múže. Zdálo by se, že neco
takového již v soucasné dobe není namíste.
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A práve zde bloudení nabývá veškerý svuj
smysl, nebot posiluje odstup vuci pevne usta
veným vecem, nebo spíše neumožnuje vá
zanost a relativizuje tak jejich dlouhodobý

dopad na sociální život. Tím jevýznam ~ ~
duchovního soucasne uprednostnován vý-
prístupu. znam duchovního prístupu,

osobního putování, vclenené
ho do širšího rámce lidského spolecenství,
a soucítení, jež mu muže posloužit jako pod
klad. S touto dvojí perspektivou se ostatne
s~tk~váme také v úsilí o dokonalý život, ty
pIckem pro první staletí krestanství.

Platí to kupríkladu o krestanskýrh anacho
retech. ,,Anachorésis" etymologicky zname
ná ~ko?cení pol~tické cinnosti a odkazuje
na Ideal neangazovanosti. Zároven je evi-

dentní, že tento odchod, tentolntenzíta
afektivních ústup od verejných záležitostí
vztahú. posiluje intenzitu afektivních
, , (prátelských, milostných, soci-
almch) vztahu. Energie, jež se již nevkládá
do politické odtažitosti, se zacíná zhuštovat
ve sfére zvolených vztahu "duševní sprízne
nosti". Politické rozcarování také umožnuje,
abychom podlehli kouzlu spirituality. Do
sociálního života se tudíž nekompromisne
navrací zázracnost i se svými rozlicnými od
stíny.

Mezi prvotne krestanskou "anachoré~is"
a politickou neangažovaností soucasných
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kmenových seskupení existuje urcitá prí
buznost: táž citlivost, tíhnoucí k narušování
cetných omezení a požadavku ustavené

"On the road spolecnosti. Anebo táž ironie
again. u vuci zkostnatelým ideologiím,

at už náboženským, morálním
ci ekonomickým. Po smyslu pro vážnost ná
sleduje vážnost ducha, snažícího se zbavit
nadbytecných a povrchních závazku. "On
the road again", tot prícina i dusledek exi
stencního odlehcenÍ.

Sometimes you hear ...
As epitaph
He chucked up everything
And just cleared oJf
And always the voice will
sound

Certain you approve
This audacious, purifying,
e/ementa/ move.90

[Tak obcas zaslechneš ...
Místo epitafu
Na všechno se vykašlal,
A proste vymajznul.
Ten hlas povede svou
Vždyt jiste oceníš
Ten odvážný, ocistný,
živelný odchod.)

Duch usiluje o vetší autenticnost ve svých
kontaktech s druhými i ve svých vztazích
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k absolutnu, a ztrácí tak prebytecný tuk, kte
rý obtežuje telo a zpomaluje svižnost duše.
Na ceste a ve vyvázanosti se nachází neco'
jako kouzlo poušte. Cosi drsného a strohé
~o, ale také cosi, co nepostrádá líbeznost.
Cistota nedostatku. Již jsem naznacil, že as
keze a telesné napetí, praktikované jistými
mnišskými tradicemi, mohou predstavovat
urcitou formu "dionýství v malém": clovek
se muže opájet odríkáním. Ocista, pri níž se

_. zbavujeme vší podružnosti ne-
Oczsta b·· t· . l' . k'l 'dv
a pou.{tní ? CISe r::~t~na IStlC.e 10 VI e-
etika. nI, UmOznU)e dospet k oné

pouštní etice, v jejímž nimci se
mužeme tešit i z tech nejnepatrnejších vecí
a v níž smysl pro solidaritu nalézá své vyšší
poslání. V této etice má tendenci prevládat
intenzita zkušenosti s bytím. Takovým by
tím muže být bytí bližního, anebo naopak
blízkost vzdáleného, absolutna, božstva,
z níž se takto stává bežná zkušenost.

Mužeme uvést nes cetné príklady této
pouštní etiky, príklady náboženské i vojen
ské, vedecké i mystické. Jména z nedávné
minulosti, jména jako Lawrence z Arábie,
Charles de Foucauld nebo Massignon evo
kují útek mimo omezující civilizaci a jakési
soucasné hledání grálu. Kvuli temto príkla
dum nesmíme zapomínat, že jich existuje
ješte mnohem víc, anonymních, a všechny
jsou motivovány divokou reakcí proti hmo-
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\ !/niciacirí
.J cesty.

Profetismus
a uchýlení se
napoušt:

te ci spíše proti materialismu, ideologii dva
cátého století. Ríkám ideologii, protože se
muže jednat o filozofický materialismus
charakteristický pro marxistický kánon.
Muže to být také rozptýlený materialismus
toho, co bylo oznaceno jako konzumní spo
lecnost. Pouštní etika a/nebo estetika impli
kuje reakci proti obema.

Zmínená etik;UL.f..g~tika se muže proje
vovat explicitne, jak o tom svedcí vzmáhají
cí se záliba v odchodech do klášteru. Muže
se rovnež projevovat implicitne v turistic

kých výpravách a jiných inici
acních cestách, jež jsou casté
zejména v mládí, ale lze se s ni

mi stále bežneji setkat ve všech obdobích
života. Není náhoda, že proroci si jako pri
vilegované teritorium volí poušt i s bloude
ním, které si vynucuje. Poušt je "nestálé te
ritorium", abychom se vrátili k výrazu, který
jsem predložil k zamyšlení. To znamená, že
takové teritorium neposkytuje vhodnou pu
du pro usazení ani pro prehršel jeho otu
pujících jistot a zvyklostí - jedná se o terito
rium jakožto výchozí bod.

Sociolog profetismu jménem Daniel Vi
dal poznamenává, že proroctví si "privlast

nuje prostor jakožto místo spo
lupobývání", a to v protikladu
k nejaké završenosti stricto
sensu. Dodává, že práve tento
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fakt umožní "otrást jistotami prostoru, vý
dobytky casu, zdánlivostmi tela a rády dis
kurzu". Tento otres smerující k Bohu, toto
"narušení poklidnosti a normy" - to všech
no odkazuje k prechodnosti,91 Uchýlení se
do poušte, jímž se proroctví vyznacuje, je
zde opet poucné, nebot paroxysticky vypi
chuje charakteristiky dobrodružného puto
vání, všeho, co se nejak týká odchodu, zlo
mu, úteku do ústraní, faktu "vydávání se na
cestu" a jiných projevu úniku, zkrátka vše
ho, co odkazuje na hledání Boha.

Je treba správne pochopit, co zde tvrdím.
Toto hledání je samozrcjm~ me-

Od já k ipse. ev. , 'h b
(Jung) talorOU oZnaCUjlCl" on u za ne-

konecnem" (Durkheim), uskutec- ~
není "ipse" Oung), touhu po absolutnu a po
"jinde", projevující se ve filozofiích, nábo
ženstvích a synkretistických praktikách, ji
miž naše doba prímo oplývá. Spolu obývání
prostoru a relativizace hmoty vede ke zduraz
nování kvalitativní dimenze existence a rov
než jejího celostního aspektu, to jest kon
junkce toho, co mel racionalismus ve zvyku
oddelovat, rozlišovat a hierarchizovat.Je ostat
ne záhodno poznamenat, že práve tato glo
bální perspektiva dává jiný smysl pojmu "ci
zinec".

Cizost a cizinec se totiž v rámci pohybu
na ceste vedoucí "jinam" ci k absolutnu vc
lenují do urcité všezahrnující globálnost. Je
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Cizost,
cizinec
a globálnost.

Nutné
zlo.

Od progresi
vismu kpro
gresivnímu
myšlení.

pozoruhodné, že když mysti
kové mluví o konverzi, osvíce
ní, reintegraci, a to v závislosti
na tradici, do níž se situují, veli

ce casto se odvolávají na vyvstání radikálne
jiného, na vpád bezejmenného. Když Louis

Massignon lící svoji vlastní zk:r~e.no~t:ml~
ví dokonce o tom, že ho "navstlvll cIzmec .
Na konci cesty, ci alespon na jejím nejdule
žitejším úseku, již cizinec nepredstavuje pr

vek, který je v nejlepším prípade nenáleži~
a v nejhorším nežádoucí, nýbrž zname111
božského transcendentna v lidském osudu.

Díky nemu, mimo nejakou end~?a~ickou
logiku, nabývá individuální a socIaln~ t<:uha
mnohem vetších rozmeru, nespokOjUje se
s monotónním opakováním téhož, ale ucí

se od jiného ve všech jeho podobách. . .
. Mezi cestou, iniciací a cizincem eXIstuJe

úzký vztah. Receno ponekud funk:ionalis
tickými termíny, cizinec je v~odny~ pro-

stredkem, jak vstrebat vyhody
lniciace. , symbolické smrti, jak vytežit

~:!r,:bolzcka veškerý prospech z negati:~t~,
abychom se tak dobrali urClte

ho bytí-více, at už je jakékoli,' V~ všech. ~ul
turních, náboženských i moral111chtrad1CIch
stále znovu setrvale nacházíme jedno na

vracející se téma: vykoupení mi?ulých c~y~
vždy nabývá podoby bolestneho pok~m.
Na tomto postupu spocívá zejména gnoze.
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Cizinec proto predstavuje spolecnou mož
nost, jak se postavit utrpení, ale nezamítat
je jako takové a ucinit z nej v jistém smyslu
neco, cemu se clovek ucí.

Tuto iniciacní funkci druhého, toto utrpe
ní a cizost zduraznuje Gilbert
Durand ve své analýze postavy
kata sebe sama" u Baudelaira

nebo "cizinc~" u Camuse. Jde o "gnostické
téma par excellence", jak poznamenává Du
rand, nebot dobro nemuže být bez zla, práve
tak jako jinakost v individuálním a sociál
ním tele je užitecná pro plnost ipse.92 Kvety
zla bytostne spocívají na této oxymóronic
ké strukture. Témer bychom mohli mluvit
o "ontologickém dúkazu" zásvetí pl'costred
nictvím exilu a zla.

Ackoli bloudení predstavuje urcitou ne
dokonalost a mez ve vztahu k tomu, co je

instituované a ustavené, ackoli
muže být pokládáno za zkouš
ku, jíž je treba projít, umožnuje
soucasne nahlédnutí dokona
losti. To, co je pozitivní a sta

bilní, ovšem neco takového neumožnuje,
nebot je zcela zaplneno svou vlastní úpl
ností. "Funkce" bloudení je práve tato: vy
volávat citlivost vúci budoucí dokonalosti,
rozehrávat "progresivní", nikoli pouze pro
gresivistické myšlení, sázet na jakousi alchy
mistickou proceduru, jež z bloudení, hrí-
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v..iieobecná
nestálost.

chu, zla, druhého, plurality atd., ciní konsti
tutivní prvky každého jednotlivce i sociál
ního celku. Díky tomu se z bloudení stává
antropologická struktura, spocívající nikoli
na nejakém jednoduchém, úcelovém, mo
noteistickém ci monokauzálním výdobyt
ku, nýbrž na složitém postupu, v nemž se
synchronicky vyjadrují heterogenní ele
menty, cekající na budoucí rovnováhu.

V souvislosti s Baudelairem jsem zdúraz
nil oxymóronický aspekt bloudení. Práve
tento aspekt ciní bloudení necím dynamic
kým. I tady básník predjímá a prorokuje to,

k cemu teprve dojde, co v jeho
~xymóro~: dobe zatím jen vzniká a netr-
sjednocen! d 'h' '1 d'protikladu. pelive se oma a sve 10 uraz-

ného prosazení. Múžeme totiž
ríci, že oxymóron je jednou ze základních
charakteristických znakú soucasné situace.
Tvoríme jej, aniž tomu venujeme pozornost,
stejne jako se Jourdain strefil do cerného,
aniž o tom vedel; proste takto myslíme a tak
to jsme. Tímto zpúsobem je tedy treba chápat
oslabení principu identity, aspekt nesou
držnosti, jenž je vlastní kmenovým ideolo
giím, a samozrejme i existencní nomádství
v milostném živote, v zamestnáni a dokon
ce i v-presvedcení. Roztríštenost a fragmen
tace jsou základní danosti sociální existen
ce. Soucasne je však ne méne patrné, že tato
individuální a kolektivní heterogenizace
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produkuje· nový a originální zpúsob bytí
a myšlení, založený na konjunkci diferencí.
Pohlavní život, rúzné typy reprezentace,
anebo dokonce obycejné strídání módy
v odívání, stravování ci užívání jazyka, rozší
rené zejména mezi mladými lidmi, to vše je
bytostne oxymorní: neco je prožíváno, myš
leno ci milováno soucasne se svým proti
kladem, a pritom nemáme co delat s címsi
schizofrenním. Dúležitá zkrátka není ani
tak stálóst nejakého výdobytku, toho, co

jsme získali na konci výchov
ného procesu, ale spíš neome
zený postup, stále obnovovaný

iniciacní prístup, spocívající na uvedomení
si nestálosti všech vecí. Zde možná korení
onen setrvale adolescentní aspekt naší do
by, atmosféra touhy po jakémsi ",!ecném
mládí", anebo v nejlepším prípade opetné
vynorení postavy ,,puer aeternus" jakožto
emblematické figury našich spolecností.

At už jde o sociální výraz básnického oxy
móronu, nebo o mytickou postavu ,,puer
aeternus", múžeme tak jako tak ríci, že ve
vzduchu se vznáší opar nejednoznacnosti.
Sexuální androgynie, jejímž jasným príkla
dem jsou naše topmodelky a topmodelové,
ideologický ci náboženský synkretismus
a v neposlední rade všelijaké krížení v poli
tické sfére, které je zábavné pozorovat, to

.vše náležite podtrhuje pregnantnost a sílu
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Imaginární
svet: svet
všech
možností.

Souvztažnost
a kulturní
krížení.

všeho, co je nejednoznacné, to jest všeho,
co je na ceste anebo "na pul cesty", co není
tak úplne necím ani necím jiným. V jistém
smyslu tu máme schéma všeobe~né pre
chodnosti.

Možná by bylo treba dodat na aktuálnos
ti tématu "egyptomanie", kterou tak dobre

analyzoval Balthrusadtis a jež
samozrejme poukazuje ke sta
rovekému Egyptu a vyzdvihuje
nejednoznacný aspekt všech
vecí, .ale také vše, co se týká

exilu a pochopitelne exodu. Prechod od
jednoho k druhému: clovek se odtrhuje od
jednoho místa, aby se dostal na jiné, aby se
dostal do zeme zaslíbené. Dodávám, že my
tický Egypt, o který zde beží, je na pul cesty
mezi Východem a Západem: je místem pre
chodu a pojítkem mezi obema. Takže egypt
ská mesta jakožto mesta nejednoznacná (což
je táž metafora jako v prípade mesta post
moderního) mohou být pokládána za tavicí
kotel kultur, za imaginární svet: za svet všech
možností. Úzkost a vzrušení ze všeho, co je
ambivalentní, to jest ze všeho, co podnecu
je dobrodružství, zcela mimo dogmata a jis
toty všeho druhu. Jedná se o dobrodružství
ve všech smyslech tohoto slova, ve všech
oblastech, do nichž muže proniknout.

Egyptský mýtus tedy neztratil na intenzi
te. Tato intenzita se staví proti zavedenému
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vedení. I zde nalézáme prechod od poziti
vistické západní plnosti k bohatství orien
tální prázdnoty, k onomu ne-vedení, jehož

stopy nalézáme v ucené neve
domosti Mikuláše Kusánského
anebo obecneji v apofatickém
prístupu, jakési forme ostraži-

tosti vuci epistemologickému vyjádrení no
mádstvL Nespocívá-li vedení již na jediné
hodnote racionalistické "via recta", zacíná
být nejednoznacné, otevrené, zacíná se po
dobat životu a pluralismu skutecnosti. Jak
v souvislosti s pojmem souvztažnosti po
znamenává Barbier, kulturní krížení mezi
Západem a Východem vede k "odkazové
nepruhlednosti", jež muže být dynamická
v tom smyslu, že umožnuje touze, aby roz
víjela své "mnohocetné existencní popisy"
a nacrtávala svoji "itineranci".93

Kontakt s cizostí a cizincem a jím zpuso
bená nejednoznacnost, polykulturalita, kte
rou jsme nuceni uznat, a faktická sociální
souvztažnost, touto polykulturalitou záko-

nite podnecovan~, to vše ob 0-
Epistemolo- h' , , . v , ,J gická dimen- acuJe poznam, Jez se otevlra
ze bloudení. velice rozmanitým referencím

a má je k tomu, aby takto do
sáhlo plnosti, kterou mu racionalismus ne
bo pozitivismus nedokážou dát. Bloudení
má rovnež urcitou epistemologickou di
menzi. Útek je v každém slova smyslu osvo-



Jeho otevre
nost vuci
druhým
ajinému.

Dionýské
schéma
nomádství.

Dialektika
mezi instituu
jícím a insti
tuovaným.

bozující, a nejedná se tu o svobodu, vyme
zenou jedinou dimenzí lidskosti, o svobodu
materiální, nýbrž o holistické osvobození,
uvádející do hry všechny lidské schopnosti,
trebas i ty nejduchovnejší a nejnedotknu
telnejšÍ, V tomto smyslu muže být nomád
ství symptomem ducha doby: jako každý
duch je necím prchavým, jeho závan se zve
dá, kde se mu zachce, a nenechá se omezit
žádnou bariérou, ani bariérou identity, ani
definic, ani hranic ci jiných forem vázanosti
na stálé bydlište.

A konecne: ruzné formy mysticismu pri
pomínají, že to, co zakládá spolubytí pred
veškerou ustaveností, je urcitá nomádská
struktura, to jest existencní postoj a zpusob

myšlení, který je otevren jina
kosti, druhým a jinému. Uved
me jen jeden príklad mezi jiný
mi, totiž príklad židovského
myšlení: Abécassis tvrdí, že

lahve je predevším "bohem lidu a nikoli bo
hem teritoria". Proroci se vždy snaží pripo
menout, že nomádství predku je prvotní
pravdou, umožnující práve porozumet lidu.
Dovedeme-li tuto logiku do dusledku, mu
žeme ríci, že takové nomádství je uvedením
k setrvalé otevrenosti vuci "neviditelné prí
tomnosti", jež bude garantem lidu a jeho
ustavenÍ,94

Máme tu tedy ješte jednu formu zakláda-
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-
jícího paradoxu: instituované neexistuje
bez instituujícího, staticno neexistuje bez
dynamicna. Metaforicky lze ríci, že teritori
um je možné jen skrze svoji negaci. Význam

této negace je treba opakova
ne zduraznovat. Rozlicné ná
boženské rituály usilují práve
o pripomenutí konecnosti, ne
stálosti, utrpení a smrti; v sou

casné dobe pozorujeme cetné projevy této
anamnézy, sloužící individuu i kolektivu.
"Podstoupení cesty" v jejích ruzných modu
lacích ve skutecnosti patrí do oblasti inicia
ce, pricemž je stále složitejší oddelovat ini
ciaci v sociálním a v duchovním smyslu,
jako tomu bylo v moderní dobe.

Chci tím ríct, že soucasné nomádství se
dá srovnávat s nomádstvím starovekých di
onýských básníku, hinduistických asketu,
mnichu z doby prvotního krestanství ci

templáru bloudících od ríše
k ríši, a to proto, že toto no
mádství predstavuje - aniž si je
toho vždy vedomo - neco, co

bychom mohli nazvat h~rmetickou kon
stantou. Tato konstanta pusobí pod povr
chem, ale je velice silná. Vratme se ke sché
matu, které jsem již navrhl v souvislosti
s dionýskými hodnotami: v závislosti na
ruzných epochách jsou jisté antropologic
ké struktury utajené, skryté nebo naopak

• 243 •



Mladistvé hle
dání
neznáma,

stavené na odiv. Bloudení ci nomádství me

zi ne patrí. Nikdy nezmizí, ale od~vají.~e?O
ruzných hávu a predevším se projevuJi Vlce
ci méne viditelne.

Nadešel okamžik, kdy už není žádných
pochyb o selhání nebo prinejmenším rela-

_ tivizaci progresivistického ide-
Sny myty 'd 'h' d 'touhy' álu osvícenstvl, enm O I ea-
po "jinde'~.. lu par excellence. V momentu,

kdy se prométheovská domi
nantnost rozumu již neprijímá bez diskuse
a kdy chod dejin zacíná ponekud klopýtat,
je nacase venovat pozornost návratu nocní
ho mýtu dionýských tuláku. Práve oni s ú~
kostí i rozradosrneností prebírají pochoden
odvekých zasvecencu. Zduraznují tím, že
útrapy mohou být produktivní, protože po
silují každého jednotlivce a stmelují sociální
teleso jako celek. Upomínají rovnež na fakt,
že exil není bytostne exilem toho ci onoho
národa, té ci oné skupiny, toho ci onoho je

dince, ale že je naopak, abycho~ pre~:ali
jedno kabalistické téma, vyhnanstvlm bOZlho
"ústupu", tedy exilem božské prozretelnosti,
exilem primordiálním, "ontologickým", jenž

je paradigmatem všech ostat-
...apo ních vyhnanství.9; Ustupujícíhledání
neviditelna. Buh vytvárí neco jako pruvan,

vyvolávající "žízen po neko
necnu". Ontologický exil je v tomto smyslu
dynamický, protože cloveku jakožto spole-

• 244 •

censkému tvoru umožnuje dychtit po neja
kém"jinde" a prizpusobovat tomuto ideálu
své sny, tužby, mýty i ciny.

V...Yiádremese 'asne: nomádství 'e nezEo
chYbnitelným znakem hledání neviditeln.é

ho. Je znakem'prítomnosti ne
viditelna. Mužeme se pokusit
to poprít, stejne jako mužeme
ve forme jakéhosi zaríkadla

postulovat materialistický a individualistic
ký egoismus mladých lidí. I zde je však evi
dentní, že ti, kdo mají "vyjadrovací moc", si
sem promítají vlastní predstavy. Jsou pro
dchnuti svými politickými, ideologickými
nebo morálními hodnotami, zaslepeni ze
jména metodologickým racionalismem,
charakteristickým pro moderní dobu, a nik
terak nemohou pochopit ono hledání ne
konecna a neznáma, ono prijímání cizince
a jinakosti, které povýšene marginalizují
tím, že je odmítají vzít v potaz, oznacujíce je
za iracionální. Takovým lidem je treba od
povedet, že "nelze poprít to, co je"; a pre
stože to neodpovídá našim predsudkum,
presvedcením nebo dokonce teoretickým
premisám, je treba umet si tento fakt uve
domit a podle potreby docenit jeho vý
znampro sociální dynamiku.IKMžeme-li srovnávat soucasné bloudení

s-:afchety emJytFe; je tomu tak proto, že
nescetné sociální jevy ci postoje predstavu-
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Ontologická
fascinace do
brodružným
životem ...

...a tragickým
životním
pocitem.

jí, a to v zásade vedome, urcité projevy od
loucenosti, smyslu pro tragicno a duchovní
ho hledání, jež je pro tento smysl príznacné.
Vratme se k tematice, jejíž ozveny nalézá
me v amerických pracích o interakcionismu
a "nové komunikaci"; mezi onemi velkými
a traumatickými separacemi, jimiž jsou na
rození a smrt, je život rozclenen na celou ra
du menších separací.96 Každá z nich je urci
tou zastávkou a urcitým výchozím bodem.
Každá je etapou v procesu integrace, kon
stituující bloudení existence.

Ruzné typy kolektivní imaginace jsou in
tenzivne vyživovány absencí, at už se jedná

o primordiální neprítomnost
božství, o absenci boha, na níž
jsou založena rozlicná nábo
ženství, nebo o absenci milo
vané bytosti v každodenním ži

vote. Mýty, báje, legendy a krásná literatura
rovnež ukázaly, že afektivní separace tvorí
koreny prítomnosti a zajištují opravdovou
esenci tech nejbanálnejších aspektu bežné
ho života. Pritažlivost "drobných klepu" a zá
jem o avantýry verejných osobností, všelijaké
anomické situace, jež jsou charakteristické
pro fejetony a soap operas, tvorící denní chléb
obecného lidu, to vše neomezene zduraz
nuje onu fascinaci, jíž se vyznacuje milost
ný život.

Tato fascinace je ontologická, nebot se
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projevuje v té nejfádnejší každodennosti
i v nejcistší mystice!Jefo zbloudilost pocína
jící již od narození, -tek pred nevyhnutelnou
smrtí ci úzkostí z plynoucího casu, prináše
jícího prehršle zkostnatelostí a umrtvujících
zvyklostí. Vodloucení, charakteristickém pro
naši dobu, tkví urcitá forma tragicna. Nej
bežnejším výrazem hudební, filmové ci ro
mánové postmoderní produkce je dozajista
tematika loucení. Vyjadruje smysl pro do
casnost, jenž povyšuje duchovní zrození na
neco mnohem duležitejšího než datum na

rození uvádené v osobních do
kladech. Jde o tragický životní
pocit v tom smyslu, že prostor
volby se v nem soustreduje na

prítomnost, okolnosti a nahodiloijDlou
hodobé projektování, rozvrhování a plány
na kariéru prenechávají místo intenzite
okamžiku. Tato teze je tu samozrejme pred
ložena ve vyhrocené podobe, avšak pro
menlivost milostných citu, politické nebo
ideologické ne~oudržnosti a ruzné formy
existencní ci profesní mobility nejsou vpo
sledku nicím jiným než výrazem tohoto
prézentismu.

O básníkovi Raineru Maria Rilkovi bylo
možno ríci, že práve jeho "státní neprísluš
nost" byla prícinou toho, že dovedl oslavo
vat Zemi s onou všeobecne známou inten
zitou. "Wandern und Warten íst meínes"
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Intenzita ho
mucí neprí
tomnosti.

(mým údelem je toulat se a cekat). Jakožto
clovek nepripoutaný k žádné zemi a proží

vající tragédii hranic je citlivý
vuci nejpokornejšímu aspektu
lidí i vecí. Jeho dílo to dokládá:
spásu prináší putování, nikoli

zakorenenost, anebo presneji zakorenenost
má cenu jen potud, že je dynamická.97 Prá
ve tato plne intenzivní, horoucí neprítom
nost vyjadruje ducha doby. V ní se clovek
dovede tešit ze svetských statku a zároven
se jich stejne tak náhle múže bez jakékoli
nechuti vzdát. Pritažlivost mladé generace
se zakládá zejména na tomto faktu: mladí li
dé prekypují hédonistickým úsilím po teše
ní.se z prítomnosti a soucasne jsou schopni
udivující ušlechtilosti, pozoruhodných fo
rem solidarity, nepopiratelného altruismu.
Jsou to zkrátka materialisté i spiritualisté,
požitkári i asketové, tuláci i usedlíci.

V celé této knize jsem vyzdvihoval para
doxní aspekt rodídch se (nebo znovuzro
zených) hodnot. S odkazem na Goetha jsem
se zmínil o zakládajícím paradoxu. Lze rov
než ríci, že jakmile se v civilizacním celku
zacne klást duraz na putování, pohyblivost
a nomádství, epistemologie bude bytostne

kontradiktorická nebo "kontra
Zakládající
paradox. diktorní", abychom prevzali

neologismus, kterého používal
Lupasco v logice a Durand v antropologii.
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Jedním slovem, urcitá daná skutecnost spo
"Kontradik- Cí,vá.v napetj mezi heterogen-
tornost~ mml prvky. Receno s ohledem
spjat?st na mou tezi, v tom ci onom so-
statlcna . 'I" v"
a dynamic- Clamm Jevu CIsItuaci mužeme
na.' tedy videt konjunkci staticna

. . a dynamicna, jednoty a plurali
ty, tentona a bloudení, a to všechno je mož
no shrnout v dialektice exilu a reintegrace.

Cvharakteristickým rysem tuláka je ráve
to, ze u ozornu)e na am iva enci všech ve

cí,-Abycho~v, se vrátili k postrefiu, -tery
Dante pronasl o Odysseovi, tulákovi par ex
c~llence, cesta je tím, co umožnuje "a dive
mr del mondo esperto, e delli vizi umani e
del valore" (dobre poznat svet lidské ne-" " '
~eSt11ctnosti, srov. ln! XXVI, 98-991:.. Cesta

Je v tomto sm:y.sh eustálou iniciací. Jasne
to pochopila tajná spolecenství, napríklad
svobodní zednári, kterí zachovali v závislos
ti na hodnostech ruzné stupne rituálních
cest predstavujících projevy snahy o zdoko
nalení. Zednárská symbolika pouze uchová
vá a zduraznuje antropologickou konstantu
spojující i111ciaci,sebeuskutecnení duchovní
~.ároky.a bloudení dechu, jež jso~ projevem
Zlvota: JSouduchem, jehož závan se zvedne,
kde se mu zachce, jak se mu zachce a kdy se
mu zachce.98

,Tatoperspektiva je duležitá pro pochope
111soucasneho sociálního života. Tam, kde

/'
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Moudrost vec
ného
dítete ...

..jež se uplat
nuje v post
moderní
dobe.

jsme kvuli moderním predpokladum ci pred
sudkum meli tendenci videt prinejlepším
odchylku a prinejhorším jsme nevideli vu
bec nic, lze nyní možná spatrit to, co nazý

vám podpovrchovou ústred
ností, to jest základní hodnotu
tvorícího se spolecenství, spo
cívajícího na putování jakéhosi

"vecného dítete", tedy nekoho, kdo na kon
ci rady zkušeností, trampot a nezdaru zno
vu nalezne detskou duši. Orient si uchoval
tajemství této velké moudrosti, podle níž
the sage ís an enlightened ehild. Osvícenský
progresivismus se domníval, že tento mýtus
reintegrace vymýtil, avšak lidštejší, nerkuli
humanistické "progresivní" myšlení se ho
snaží ruznými zpusoby znovu uvést do in
dividuální a kolektivní existence.

Je možné, že tato moudrost, popíraná ze
strany zavedeného vedení, je rozšírenejší,

než si myslíme. Muže umožnit
pochopení oné udivující vitali
ty a nezdolné touhy po živote,
charakteristické pro postmo
derní spolecnost, zejména pro

spolecenství mladých lidí. V jakési pusobi
vé zkratce pripomíná, že okamžik a vec
nost, blízkost a vzdálenost se spojují ve
svém aspektu nekonecnosti a nevycerpatel
nosti. Tato zkratka zpusobuje, že v urcitém
momentu iniciace, k níž se zde casto prihlí-
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-
želo, dojde k jistému osvícení, pri kterém si
uvedomíme, že prožité zkušenosti nás štast
ne dovedly k cíli. K tomuto shrnutí dospívá
ona antická moudrost, jež dává sbohem osu
du, nebot bylo dosaženo prístavu: ,,/nveni
portum spes etfortuna valete."

Les Chalps-Graissessac,
1995-1997
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Poznámky

"Do postele si clovek muže
brát knihy a devky. "

WALTER BENJAMIN



1 C. G. Jung, Ma vie. Viz také velice pronikavou
a aktuální analýzu této autobiografie z pera M. Ca
zenava,jung lexpérience intérieure, 1997, s. 132.
Co se týce relativismu, odkazuji na své predchozí
analýzy: M. Maffesoli, Le Temps des tribus, 1988,
Le Livre de Poche, 1991, kapitola venovaná poly
kulturalismu, a Éloge de la raison sensible, 1996.

2 Viz opet M. Cazenave, cit. dílo, s. 126. Ohledne
apofatického prístupu viz vše, co ríká F. Jullien
o subjektivite neprímé reci v knize Le Détour
et lacces, 1995.

3 Citováno v: M. Fournier, Marcel Mauss, 1994, s. 163.

4 Ohledne setrvalosti a aktuality archetypálních fo
rem v obecném smyslu, odkazuji na dílo G. Du
randa, zejména na knihu Beaux-Arts et archéty
pes, 1989; viz rovnež P. Tacussel, Mythologie des
jormes sodales, P. Watier, La Sociologie et les re
présentations de lactivité sociale; A. 5chultz, Le
Chercheur et le quotidien; M. Maffesoli, La Con
naissance ordinaire, 1985.

5 Viz M. Maiiesoli, La Violence totalitaire, 1979, 1994.

6 Viz E. Durkheim, De la division du travail social,
1920, s. ~3; ohledne prechodu od spolecenství
k obcím viz také B. Crettaz, Nomades et sédenta
ires, Lausanne 1979, s. 15, 29 a 34, z teoretictejŠí
ho hlediska M. Clavel, text v Cahiers internatio
naux de sociologie, 1982, LXXII, s. 28.

7 J-M. Drot, Les Temps des désillusions, 1971, s. 64;
. ohledne strachu z bloudení ze strany politiky viz

rovnež A.-G. 51ama, Les Chasseurs dabsolu, 1980,
s. 45 a 59; W. Benjamin, Charles Baudelaire, 1982,
s.72.

8 Viz. F. de Towarnicki, li la rencontre de Heideg
gel', 1993, s. 216; ohledne cínského estetického
myšlení viz F. Jullien, Éloge de la jadeur, 1991,
s. 70 nebo T. Merton, Mystique et Zen, 1995, s. 62.
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9 Viz A. Danielou, Shiva et Dionysos, 1979, s. 244
a 269; viz také J.-P. Sinonneau, Sécula1-isations et
religions politiques, 1982, s. 104 ..Ohledne Jsti i.ma
ginárnosti" viz M. Maffesoli, Eloge de la razson
sensible, 1996. Ohledne existence jakožto "vystu
pování" viz P. Ladriere, Vie sociale et destinée,
1978, s. 150.

10 P.Clastres, La Société contre lÉtat, 1974, s. 150 a 183.

11 Viz T. Ivascu, "Les clans du rock, entre légende et
réalité", v: Les Clans, Chene, 1995; viz rovnež W.
Benjamin, Charles Baudelaire, cit. dílo, s. 81, do
sud probíhající výzkum O. Sirosta týkající se no
mádství ve sportu (CEAQ,Paríž V); O. Cathus, Qu
elques aspects des musiques populaires, CEAQ,
Paríž; B. Ricard, Les Groupes rock, CEAQ, 1995.

12 Viz E. Durkheim, Les Formes élémentaires de la
vie religieuse, 1968, s. 499, nové vydání 1991.

13 Viz G. Durand, Les Structures anthropologiques
de l'imaginaire, 1969, s. 77-79.

14 D. Weinstein, Savonarole et Florence, 1973,
s. 42-43; ohledne "nostalgie po nomádství" viz J.
Duvignaud, Le jeu du jeu, 1980, s. 102-132.
Ohledne pojmu "regredience" viz M. Cazenave
aP. Solie, Figures de l'Éros, Poésies-RadioFrance,
1986, s. 163.

15 R.Park, citováno v: R.H. Brown, Cle/pourune po
étique de la sociologie, Actes Sud, 1989, s. 263, viz
rovnež oddíl XXX knihy M. Andersona Le Hobo
sociologie du sans-abri, 1993.

16 J.-c. Rufin, L'Empire et les nouveaux barbares,
1991, s. 65, 73, a 84; viz také knihu M. F. Basle
ze LÉtranger dans la Grece antique, 1984.

17 Viz napr. G. Simmel, Soziologie, Leipzig 1908,
s. 685-691; viz také aplikaci techto pojmu v knize
M. Xiberras, Les Théories de l'exclusion, 1993,
s. 55-59. O pritažlivosti obecne viz P. Tacussel,
L'Attraction sociale, 1984.
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18 Viz W. ]aeger, Paideia, la /ormation de l'homme
grec, 1964, s. 345; F.Chamoux, La Civilisation hel
lénistique, 1981, s. 244.

19 viz M. Weber, Étude de sociologie de la religion,
1965, s. 71; viz rovnež Ch. Guignebert, Le Monde

juif vers le temps de jésus, 1950, s. 113-115.

20 Viz E. Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan,
1975, s. 109-110; P. Alphandéry, La Chrétienté
et l'esprit des croisades, 1954.

21 VizA. Gras, Sociologie des ruptures, 1975, s. 182; Ph.
Aries, L'En/ant et la vie/amiliale sous l'Ancien Ré
gime, 1969; O. Dobiache Rojdesvensky, Les Poési
es des Goliards, 1931.

22 Odkazuji zde k mým vlastním analýzám týkají
cím se tohoto tématu: M. Maffesoli, L'Errance ou
la Conquete des mondes. Viz rovnež F. Pessoa,
Oeuvres, sv. 5, 1991; M. Lemos, 1. de Camoens,
Rio de ]aneiro 1924. Ohledne "sebastianismu"
viz 1. Valensi, Fables de la mémoire, 1992.

23 G. Freyre, Maftres et esclaves, 1974, s. 51. Viz ana
lýzu J. Machada, Les Anges de la perdition. Futur
et pnxent de la culture brésilienne, CEAQ, Paríž
1995.

24 Viz P. Pons, D'Edo a Tokyo. Mémoire et moderni
té, 1988, s. 40-43 a 307-309.

25 Viz F. Braudel, La Civilisation matérielle, sv. 2,
1979, s. 11 a obecneji kap. l.

26 G. Duby, Le Temps des cathédrales, Paríž 1977,
s. 47. Viz rovnež M. Maffesoli, Au creux des appa
rences, pour une éthique de l'esthétique, 1990,
1993; ohledne nákupních stredisek viz R. Freitas,
Centl-es commerciaux: i/es urbaines de la post
modernité, 1996.

27 Viz príklad Florencie uvádený D. Weinsteinem,
Savonarole et Florence, 1973, s. 85. Ohledne al
chymie viz F. Bonnardel, Philosophie de l'Alchi
mie, 1993; C. G. ]ung, Psychologie et Alchimie
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[cesky "Psychologie a alchymie I, II" v: Výbor z dí
la, sv. 5 a 6, Brno 1999, 20ÓO],1970. .

28 Citováno A.-G.Slamou v: Les Chasseurs dabsolu,
cit. dílo, s. 134.

29 J J Bachofen, Das Mutterrecht (1861), citováno
M. Greenem v: The Von Richthofen sisters, New
York 1974, s. 81. Viz také E. Morin La Méthode·
M. Maffesoli, La Raison sensible, 1996. O symb;
lické konstrukci viz P. Berger a 1. Luckmann, La
Construction sociale de la réalité, 1986. Viz rov
než J-M. Berthelot, Les Vertus de l'incertitude
1996; A. Akoun, La Communication démocrati:
que et son destin, 1994.

30 Viz C. G. Jung, Réponse aJob [cesky "Odpoved
na Jóba" v: Výbor z díla, sv. 4, Brno 2001), 1964.
Viz E.Jung a M. L.von Franz, La Légende du Gra
al [cesky Legenda o grálu, Praha 2001), 1988.

31 Odkazuji na svou knihu L'Ombre de Dionysos,
contribution a une sociologie de l'orgie, 1982,
1991.Viz také I. Pennachioni, De la guerre conju
gale, 1986, s. 89 a 91, a výzkumy ohledne minite
lu provádené Rosou Freitasovou a U. Ceriou.

32 A. Abécassis, La Pensée juive, sv. 2, 1987, sv. 2,
s.56. . .

33 Citováno 1. Adomem v: Le Jm-gon de l'authenti
cité, 1989, s. 80. Ohledne "souvztažnosti", viz M.
Bolle de Bal, La Tentation communautaire Bru
sel, 1984; M. Maffesoli, Reliance, image et ;moti
on in Bolle de Bal, Voyage au coeur des sciences
sociales, 1996.

34 Viz T. Adomo, Minima Moralia, 1980, s. 159.
Ohledne mnohocetných identifikací viz také G.
Simmel, Sociologie et épistemologie, 1980, s. 14,
a M. Maffesoli, Au creux des apparences, 1990
1993. '

35 Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole, sv. 2, s. 157.
Viz rovnež C. Lévi-Strauss, Tristes Tropiques [ces-
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ky Smutné tropy, Praha 1966], 1955, s. 306, a A.-G.
Slama, Les Chasseurs dabsolu, 1980, s. 93.

36 Viz G. Durand, Figures mythiques et visages
de l'oeuvre, 1992, s. 214, aLe Décor mythique de
la Chartreuse de Parme, 1961, s. 159-174.

37 Viz C. G. Jung, Métamorphose de l'ame et des
symboles, Zeneva 1993, s. 506.

38 D. VidaI,L'Ablatif absolu, 1977, s. 40-41.
39 E. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie

religieuse, 1968, s. 391; 1991.
40 Viz F.•Raphael, Regard nouveau sur lesjuifs dAl

sace, Strasburk 1980, s. 215. Viz rovnež klasickou
analýzu L. Wirtha, Le Ghetto, Grenoble 1980,
s. 92-94; a R.Abellio, Ma derniere mémoire 1971
s.159. ' ,

41 Viz G. Durand, "Le Retour des immortels", v: Le

Temps de penser, 1982, s. 27; K. Mannheim,ldéo
logie et utopie, 1956, s. 135.

42 Ohledne nákupniriO strediska v Halles viz R. Fre
itas, Centres commerciaux: fles urbaines de la
postmodernité, 1996. Co se týce pasáží víz W.
Benjamin, Charles Baudelaire, cit. dílo, s. 57 a 82.
Ohledne "odchylky" viz casopis lnternationale
situationniste, Amsterodam, 1970.

43 W. Benjamin, Sens unique, M. Nadeau, 1978, s. 31.
Viz -rovnež 1. Adomo, Prismes, 1986, s. 40. Odka
zuji také na svojí knihu Au creux des apparences,
1990, 1993, a na J-F. Matteudi a B. Glowczewski,
La Cité des Cataphiles, 1983.

44 A. Berque, Vivre l'espace duJapon, 1982, s. 127.
45 J Baudrillard, Les Stratégies fatales, 1983, s. 28;La

Transparence du mal, 1990, s. 155.
46 G. Simmel, Mélange de philosophie relativiste,

1912, s. 115.Ohledne "podvojnosti" viz M. Maffe
soli, La Conquéte du présent, 1979.

47 Viz K. Noschis, Signification ajfective du quarti-
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er, 1984, s. 66-69. Ohledne pocitu prináležitosti
viz M. Maffesoli, Le Temps des tribus, 1988, 1991.

48 D. Fernandez, Mere Méditerranée, 1965, s. 22.
OWedne snového regresu viz C. G. Jung, Méta·
morphose de l'áme et ses symboles, cit. dílo,
s. 71jS.Freud, L'lnterprétation des rI?ves,1967,s. 537.

49 W. Benjamin, Sens unique, 1978, s. 2.
50 Viz S. Schutz, Reflexion on the Problem oj Rele·

vance, cit. dílo, s. 27.
51 G. Durand, La Poi de cordonníer, 1984, s. 191-192.
52 K tomuto bodu viz G. Durand, La Poi du cordon·

nier, cit. dílo, s. 47-49, a C. G.Jung, L'Homme a la
découverte de son áme, Ženeva 1970, s. 325. Viz
rovnežJ. Hillman, Pan et le cauchemar, 1979, s. 8
a 52. Ohledne "krížení" Východu a Západu viz
kupríkladu J. Keryell, jardin donné, Louis Mas
signon a la recherche de l'absolu (doslov M.Vital·
Le Bossé), Fribourg 1993, s. 245.

53 Viz P.Brown, Génese de l'Antíquíté tardíve, 1983,
s. 148;V.Segalen, Essaís sur l'exotisme,'1980, s. 42.
Ohledne výzkumu v oblasti astrologie viz É. Teis·
sier, L'Astrologie science du xxi!! síecZe;E. Morin,
La Croyance astrologíque moderne, Lausanne
1979. Viz také J. Vanaise, L'Homme univers, sv. 1,
Brusel, s. 56 a 80.

54 G. Simmel, Mélange de philosophie relative, 1912,
s. 140. Odkazuji také na svoji analýzu v: M. Maffe·
soli, La Conquete du présent, 1979, s. 110-"111.

55 Viz M. A. Ouaknin, Bíbliothérapíe, 1994, s. 86
a 92. Viz rovnež A. Schutz, "Don Quichotte et le
probléme de la réalité", v: Collected Papers. Viz
také úvod P. Jedlowski, Armando, Rím 1995.
Ohledne prechodu od identity k identifikacím
viz moji analýzu v: M. Maffesoli, Au creux des ap·
parences, 1990, 1993.

56 Sleduji zde analýzu P. Sloterdijka, Critique de la
raíson cynique, 1983, s. 108.
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57 G. Simmel, La Tragédie de la culture, 1988, s. 101.
58 Viz analýzu G. Lukácse, L'Ame et lesJormes, 1974,

s.233-234.
59 VizJ. Burckhardt, Civilisatíon de la Renaissance

en ltalíe, sv. 3, 1958, s. 16. Co se týce etnologic
kých odkazu, viz také G. Roheim, La Paníque des
díeux, 1972, s. 72 a 167.

60 C. G. Jung, L'Homme a la découverte de son dme,
Ženeva 1970, s. 330. Viz rovnež M. Foucault, L'U·
sage des plaisirs aLe Souci de soi, 1984.

61 Viz E. Durkheim, De la division du travail social,
1926, s. 232 a 236.

62 Viz analýzy tohoto tématu z pera J. Hillmanna v:
Le Mythe de la psychanalyse, 1977, s. 41 a 44.

63 Viz M. Maff", oli, L'Ombre de Dionysos, 1982,
1991. Ohledne Sicílie viz D. Fernandez, Le Rade·
au de la Gorgone, 1988, s. 329-330.

64 Viz B. Malinowski, La Vie de sauvages du nord·
ouest de la Mélanésie, 1930, s. 192 a 197.

65 Viz P. Slo~erdijk, Critique de la raison cynique,
cit. dílo, s. 203 a 206. Viz rovnež A.Willemer, L'Hé
roine travail, Lausanne 1980, s. 36 a 50.

66 F. Nietzsche, La Volonté de puíssance, kniha IV,
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