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Buď se domníváme, že zvláštní vyplývá z obecného, nebo myslíme, že obecné 

vyplývá ze zvláštního: toto shrnuje celou debatu o nominalismu a univerzalismu. 

Každý antiegalitářský světonázor je v podstatě nominalistický. Staví postulát, že 

rozdíly mezi věcmi, organismy a lidmi jsou neintegrovatelné – a že je pouhou 

konvencí, když z řady zvláštních pozorování můžeme vyvodit univerzální pojem, 

obecnou kategorii. Pro nominalismus neexistuje „existence o sobě“: každá exis-

tence je zvláštní – a samotné bytí je neoddělitelné od bytí-zde (Da-sein v heideg-

gerovském smyslu). Nadto neexistuje obecný, abstraktní „člověk“, ani „lidstvo“: 

existuje jen člověk zvláštní, specifický. Stejně tak jako pojem psa nekouše, před-

stava stromu nekvete. Proti nominalismu stojí všechny univerzalistické nauky a na 

prvním místě realismus (ve filosofickém významu termínu – racionalismus To-

máše Akvinského, esencialismus u Poppera), tzn. ona myšlenka, podle níž kaž-

dému pojmu, který si můžeme představit, vyjádřit nebo pojmenovat odpovídá 

objektivní realita vyvozující svůj raison d´être (důvod existence) z „přirozeného“ 

řádu, univerza, který odráží inteligentní plán pochopitelný rozumem [ratio], jenž 

je rovnoměrně [egalement] přítomen u všech lidí. Pro nominalisty je rozdílnost 

základní skutečností světa; univerzalista bude naopak za hrou nahodilostí a 

zvláštních atributů (=charakteristických znaků) nejprve hledat podstatu (esenci) 

toho, co – jde-li o lidi – je všechny činí rovnými před bohem.   

Tento rozdíl v chápání obecného a zvláštního se – podle teologa Thorleifa Bor-

mana – zrcadlí i v odlišnosti mezi biblickým a původním řeckým myšlením. Za-

tímco rané Řecko vyvozuje pojem obecného ze zvláštního tím, že je systematicky 

porovnává a následně abstrahuje, biblické pojetí vysvětluje povahu [nature] 

zvláštního z apriorního porozumění univerzální kategorii.
1
 S univerzalistickým 

způsobem myšlení se poté znovu setkáváme u Platóna, jemuž cynikové předhazo-

vali nominalistickou kritiku klasického typu: „Koně vidím dobře, ale „koňskost“ 

nevidím.“   

Ve středověku se protikladné postavení nominalismu a „realismu“ krystalizuje ve 

známém sporu o „univerzálie“ – v tomto termínu jsou shrnuty základní kategorie 

logiky, to znamená především Aristotelem definované rody a druhy. Pro Tomáše 

Akvinského mají tyto „univerzálie“ v bohu reálnou existenci, která objekty, 

„předměty“ (=něco před-meteného, před-hozeného, srov. s něm. Gegenstand: do-

sl. proti-stoj), k nimž se vztahují, předchází a strukturuje je: existují proto věčné 
                                                           
1 T. Borman, Hebrew Thought Compared With Greek, W. W. Norton & Co., New York, 1970. 
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pravdy, pravdivé v každou dobu a na každém místě, nezávisle na tom, zda je mů-

žeme pochopit či ne. Naopak pro nominalisty nejsou „univerzálie“ ničím víc než 

nepoznatelnem nebo čistými iluzemi. Již v XI. století Roscelin prohlašuje, že abs-

traktní ideje jsou jen flatus vocis (vanutí hlasu), prostě „pouhá slova“. Ve XIV. 

století má s nástupem Williama Ockhama (cca 1300-1350) scholastika na kahánku 

– a začíná emancipace evropského ducha od jařma Aristotela a svatých písem. 

William Ockham ukazuje, že pro vědění vycházející z univerzálií a obecných 

pojmů, které nazývá „termíny sekundární intence“, je nemožné argumentovat, a 

dokazuje, že pouze více abstraktním a méně jasným způsobem označují to, co 

„termíny první intence“, vycházející ze znalosti jednotlivých věcí, označují pre-

cizněji. Neexistuje tak, říká, jiná aktuální existence než existence jednotlivých 

individuí. Od té doby se rozpadá struktura, kterou scholastikové v bytí rozlišovali 

(u Tomáše Akvinského odlišení „aktuální existence“ a „esenciální existence“, 

atd.). Tím také padá rozlišování mezi esencí a existencí, duší a jejími kvalitami, 

substancí a jejími akcidenciemi (=to, co je nahodilé, vedlejší, vnější, měnlivé, 

dočasné, co „nepatří k podstatě a nemá na ni vliv“), jednajícím a pasivním intelek-

tem, možností a činem. Současně odpadají i klasické důkazy boží existence. Víra 

je věcí víry a nikoli již rozumu. Filosofie znovu nabývá nezávislosti a není už 

služkou teologie.   

Tím, že stanovil dvě kategorie pravdy, pomohl středověký nominalismus fideis-

mu, „čistému a prostému přihlášení se k dogmatům, kterým je třeba bez výhrad 

věřit“.
2
 Ale protichůdným působením také umožnil Baconem vyjádřené kritérium 

moderní vědy: „Úvaha nedokazuje nic; vše závisí na experimentu.“ ´Potomstvo´ 

Williama Ockhama bylo proto krajně rozmanité. Na jedné straně se nacházejí ně-

kteří heterodoxní velcí mystikové, kteří ze stvoření činí „podmínku“ pro tvůrce – 

nikoli obráceně – a v člověku vidí bytost schopnou vyrovnat se bohu tím, že po-

kračuje v jeho díle. Mistr Eckhart vyhlašuje: „Bůh je, poněvadž jsem já.“ Na dru-

hé straně se nalézá celá řada empiristů XVIII. století s Baconem, Lockem a Stuar-

tem Millem, od nichž pochází to, co se někdy, ať právem či neprávem, nazývá 

„vědecký nominalismus“. Ten se rozvíjel především od XIX. století, kdy rozvoj 

přírodních věd stanovil konvenční charakter věčných pseudopravd logiky, fyziky a 

matematiky (viz Poincarého konvencionalismus). V moderní době mají vysloveně 

nominalistický charakter některé teze Schlickovy, Wittgensteinovy či Russelovy. 

Ale s nominalismem se setkáváme i v jiných formách ve velmi rozdílných prou-

dech myšlení: v soudobém existencialismu (Heidegger, Jünger, Rosset), 

v heroickém subjektivismu, ve filosofickém pesimismu, v kulturním relativismu, 

atd. 

„Nominalistický“ a „univerzalistický“ proud můžeme odhalit rovněž v politice. 

Avšak tyto proudy se nedají ztotožnit se žádnou z tradičních politických nebo 

                                                           
2
 Louis Rougier, Histoire d´une faillite philosophique: la Scolastique, Pauvert, 1966. 
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sociologických skupin. Spíše probíhají skrze všechny tyto „rodiny“, od „pravice“ 

přes střed k „levici“, a způsobují tím nedorozumění právě tak značná jako trvalá, 

někdy však i nečekaná spojení a zvláštní afinity mezi „pravicí“ a „levicí“. Joseph 

de Maistre zaujímá typicky nominalistické stanovisko, když píše:„Ve světě nee-

xistuje člověk jako takový. Ve svém životě jsem viděl Francouze, Italy, Rusy, atd. 

Díky Montesquieuovi dokonce vím, že člověk může být Peršanem. Ale co se člo-

věka týče, říkám, že toho jsem v životě nikdy nepotkal; jestli existuje, pak bez 

mého vědomí…“
3
 

Naopak univerzalistický proud je v moderní době v podstatě zastoupen na jedné 

straně žido-křesťanstvím a aristotelo-tomismem, na druhé marxismem a jeho 

odnožemi.
4
  

Nominalistické základy životního postoje 

Každá nominalistická teorie postuluje, že ideje jsou reálné jen v míře, v jaké jsou 

ztělesněny, to znamená žity. Uvést své ideje a činy v soulad není jen otázka etiky, 

nýbrž tvrzení mnohem širšího dosahu, které říká: neexistuje pravda mimo té, která 

je ztělesněna; což pro nás znamená, že neexistuje realita [réalité] mimo reálné 

[réel]. Náš „antiintelektualismus“ vyplývá z přesvědčení, že život má vždy větší 

                                                           
3
 Joseph de Maistre, Considération sur la France, Paříž, 1796. > Pozn. DP: Maistre se odvolává na 

Montesquieuovy Perské listy (čes. Odeon, Praha, 1989), z nichž ovšem právě vyplývá přesvědče-

ní, že existuje jednotná lidská podstata, jediná lidská morálka… 

 
4
 Jean-Marie Benoist, Marx est mort, Paříž, 1970: „K filiaci Parmenida a Aristotela se Karel Marx 

fakticky připojuje metafyzickým pojetím obecného [générique] člověka a podstaty (esence) člově-

ka. V Deutschen Ideologie (Německá ideologie) dokonce píše, že ´neobjektivní bytí je nebytí´, a 

´revoluci´ definuje jako re-generaci lidské esence, jako reprodukci podstaty ´člověka o sobě´, jenž 

své bytí (´pravé já´) nalézá mimo odcizující tlaky reálného života. Dokonce lze souhlasit, že toto 

´teleologické očekávání vlastního´, autentického, návrat od druhého k sobě, toto smíření genos 

(=národ, rod, rodina) a ousia (substance, esence, pravé-autentické bytí, jsoucnost), nejlépe u Mar-

xe charakterizuje osobitost jeho myšlení. Klíčové pojmy (´kapitalismus´, ´proletariát´, ´dělníci´, 

´buržoové´) užívané Marxem v Kapitálu mají téměř neměnný,  transhistorický význam a hrají 

úlohu, která je v souvislosti s jednotným pojetím času srovnatelná s logicko-metafyzickým princi-

pem identity (=shody podstaty) ´univerzálií´ ve scholastice.  Poměr proletariátu ke společenské 

třídě vytváří metafyzický vztah analogický vztahu substance/atributu a modu u Spinozy. Sám 

pojem třídy potvrzuje znovuobjevení se principu identity společně s principem substance. Myšlen-

ka revoluce je chiasmus, jehož prostřednictvím je převrácen poměr proletariátu k třídě, skrytá 

substance-subjekt-substrát se stává jakýmsi mezistupněm mezi kategorií podstaty a kategorií ná-

hody. Pojem nadhodnoty se nakonec jeví jako něco nepřítomného, jako cosi, co není nikdy pří-

tomné. (…) Co vyjevuje teorie nadhodnoty, jsou univerzálie, obecniny, tzn. entity, jež za své trvá-

ní podstatně vděčí aristotelské metafyzice. Většina analýz Kapitálu je tedy zatížena dvojnásobně: 

jednak nevědomým vypůjčením si metafyzických univerzálií, jednak jejich popíráním, které – 

poháněno touhou odhodit zděděný filosofický balast – se uchyluje k empirickým skutečnostem 

jako průmysl, obchod, směna, výroba. A nakonec nestojíme před ničím jiným než před nepřizna-

nou metafyzikou, která je kontaminována myšlenkou techné“.  
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cenu než idea, která se z něj tvoří; že duše je nadřazena duchu, charakter inteli-

genci, senzibilita intelektu, obraz pojmu, mýtus doktríně. 

Stejně tak je nemožné v abstraktnu dokázat, že je třeba dávat přednost jednomu 

způsobu jednání před druhým. Jakékoli jednání může být upřednostňováno před 

jiným podle systému hodnot a výběru kritérií, na které se, vědomě či nevědomě, 

odvolává (pokládáme-li smrt za to nejhorší ze všeho, je lepší dezertovat, než se jít 

bít; naopak pokládáme-li ztrátu cti za horší než smrt, je to obráceně). Pravda po-

stulátů, na nichž je systém hodnot postaven, se nikdy nedá dokázat. Je možné do-

kazovat jen od těchto postulátů, a také jen těm, kteří je uznávají. Výjimku zde 

netvoří ani věda: omyl Jacquese Monoda, když mluví o „etice poznání“, spočívá 

v tom, že nevidí, že pro každého není axiomatické, že vědecký diskurs musí být 

preferován před ostatními.
5
 Právě zde je třeba se rozejít s pozitivismem (jehož 

kritické kvality jinak plně uznáváme): vědecká perspektiva je jen jednou perspek-

tivou mezi jinými; rozum má čistě instrumentální úlohu: není to hodnota o sobě, 

ale nástroj. 

Dříve než prozkoumáme, na který systém hodnot se chceme odvolávat a jakým 

způsobem naši volbu provedeme, jeví se nám nutná stručná teoretická připomínka 

ve dvou oblastech našeho světonázoru: filosofii dějin a pojetí/porozumění vesmí-

ru. 

1. Dějiny jako ne-smysl 

V průběhu evropských dějin se v různých podobách trvale stýkaly či proti sobě 

stavěly dvě velká pojetí historie: „lineární“ a „cyklické“. Lineární pojetí se 

v evropském časoprostoru objevuje s žido-křesťanstvím. Dějinné dění představuje 

jako linii, která se dá sledovat z předdějinného stavu (prvopočáteční ráj, zahrada 

Eden) do stavu podějinného (nastolení království božího na zemi). Struktura toho-

to schématu byla popsána mnohokrát. Člověk kdysi žil v dokonalém souladu se 

stvořitelem. Jednoho dne však pochybil (prvotní dědičný hřích); nato byl vyhnán 

z ráje a vstoupil do dějin – do onoho „slzavého údolí“, kde „si svůj chléb musí 

zasloužit v potu tváře“. Nicméně díky dobré zprávě (evangeliu), která zvěstuje 

příchod spasitele (Ježíše v křesťanské soustavě) na zemi, může příště „zvolit 

správně“ a zajistit si (individuální) spásu pro věčnost. Na konci času, po posled-

ním soudu (armageddonu), se od sebe definitivně oddělí dobří a zlí. Podějinný 

stav obnoví předdějinný, a to bude konec dějin: dějiny se uzavřou jako závorka a 

rozplynou se v sobě samých. 

Co se struktury týče, setkáváme se v tomto schématu – vrátíme-li se na zemi a 

onen svět nahradíme tímto světem – přesně s marxistickou teorií: dříve žil člověk 

                                                           
5 > Pozn. DP: Anton Markoš (ed.), Náhoda a nutnost: Jacques Monod v zrcadle dnešní doby, Pa-

vel Mervart, Červený Kostelec, 2008. Konkrétně k tomuto místu srov. také: Zdeněk Neubauer, 

Přímluvce postmoderny, Praha 1994, s. 47. 
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šťastně v prvotním komunismu. Avšak jednoho dne se dopustil chyby. Byla to 

dělba práce, která přinesla soukromé vlastnictví, přivlastnění si výrobních pro-

středků, vládu člověka nad člověkem, vznik tříd. Člověk vstoupil do dějin – do 

dějin, které jsou charakterizovány konfliktem, autoritativními vztahy, atd., a je-

jichž hlavní hybnou silou je třídní boj. Nicméně nejvykořisťovanější třída si 

v určitém okamžiku dějinného dění uvědomí své postavení a stane se pak kolek-

tivním spasitelem lidstva. Napříště může člověk „zvolit správně“ a pracovat na 

rychlejším ukončení započatého boje. Na konci času, po „poslední bitvě“, budou 

dobří definitivně odděleni od zlých. Beztřídní společnost obnoví – a ještě zlepší – 

šťastné podmínky prvotního komunismu. Instituce zaniknou, stát se stane zbyteč-

ným. To bude konec dějin. 

Do této teorie dějin vnesli významnou změnu jistí neomarxističtí filosofové, 

zejména členové frankfurtské školy, a do určité míry také pozdní Freud.
6
 Předsta-

va začátku dějin zde zůstává přibližně stejná, najevo však vychází stále větší po-

chyba ohledně možnosti jejich ukončení. V zásadě se tu předpokládá, že zlo se 

neustále osudově reprodukuje, takže člověk autoritářským vztahům a nadvládě 

nikdy neunikne. Z toho se však nevyvozuje, že „zlo“, které prostupuje celou spo-

lečenskou realitou, není snad tak zlé, jak se požadovalo věřit. Zcela naopak se 

tvrdí, že za těchto okolností neexistuje pro člověka jiná možnost než nepřidávat 

zlo ke zlu a stále se odvolávat na ideu konce dějin – i když už se ví, že něco tako-

vého nemusí nikdy nastat. Toto mesianistické očekávání je považováno za účinné 

a plodné samo o sobě. Postoj, který z tohoto vidění věcí logicky vyplývá, je hy-

perkriticismus z principu; jedná se o to, namítat věčné „ne“ nebezpečím, jež skrý-

vá každé „ano“. S podobným postojem se setkáváme také u „neomonoteistů“ typu 

Bernard-Henri Lévyho.
7
   

Zatímco „ortodoxní“ marxistická teorie reprodukuje křesťanskou teorii dějin 

v laické (sekulární) formě, o neomarxistické či freudomarxistické teorii lze říci, že 

přesněji reprodukuje klasický judaismus. Z pohledu judaismu není prvotní hřích 

viděn z „mechanického“ hlediska křesťanské nauky (za dědictví zatížené hříchem 

se nežádá pokání; neexistuje víra schopná zajistit spásu sama o sobě). Na druhé 

straně ještě nepřišel mesiáš (Ježíš je podvodník). Nejistota sahá tak daleko, že se 

pochybuje, zda vůbec přijde; ale už samo jeho očekávání je účinné a plodné. 

(„Tento mesiáš, který nikdy nepřichází“, píše Robert Aron, „ale jehož očekávání 

samotné, jakkoli věčně zklamávající, je efektivní a nutné.“) 
8
 

                                                           
6 Sigmund Freud, Nespokojenost v kultuře, Hynek, Praha, 1998. 

 
7 Bernard-Henri Lévy, La barbarie à visage humain, Paříž, 1977; Le testament de Dieu, Paříž 

1978. > Pozn. DP: K tomu srov. kapitolu K antitechnicismu a ekologismu v: Manifest: Nová pra-

vice v roce 2000, Edice Orientace, s. 60.   

 
8 Robert Aron, Le judaïsme, Buchet-Chastel, Paříž 1977. 
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Chceme-li lineární pojetí dějin shrnout, tak lze říci, že uděluje dějinám jednoroz-

měrný, neodvratný a teleologický (účelově zaměřený) charakter, neboť je nemys-

litelné, aby se dějiny, vyjma všech nehod a náhod, nevyvíjely podle „zjevení“, 

které od nich – v bibli nebo v Kapitálu – člověk obdržel. Dějiny tu mají smysl 

v dvojím významu francouzského slova sens, to znamená, že mají význam a směr. 

V důsledku toho je svoboda člověka striktně omezena: člověk nemůže z dějin 

učinit, co chce. Má jen volbu přijmout možnost, kterou mu zjevuje nejvyšší auto-

rita („bůh“ v žido-křesťanském, „věda“ v marxistickém schématu). Na druhé stra-

ně jsou minulost, přítomnost a budoucnost vnímány jako radikálně od sebe oddě-

lené: minulost je, co se (v rámci dějin) už nikdy nevrátí; budoucnost je, co se ještě 

nikdy nestalo; a přítomnost je bod na lince, jejíž začátek a konec člověk zná – i 

když nezná její délku. To je jednorozměrnost dějinného času. 

V protikladu k lineárnímu pojetí dějin je cyklické pojetí v Evropě domácí. Zdá se 

společné celému evropskému předkřesťanskému dávnověku. Je vyvozeno 

z pozorování světa, jaký je: ze sledování jistého počtu pravidelně se střídajících 

dění (roční období) a posloupností (generace), z opakování v rozdílnosti a z roz-

dílnosti v opakování (dvakrát do téže řeky bys nevstoupil; slunce vychází každé 

ráno a přece to nikdy není přesně to samé slunce). Cyklické pojetí dějin spočívá 

na intuici možné harmonie, která se zakládá na pravidelnosti cyklů („koloběh“, 

„kolovrat“) a smíření protikladů. Tato myšlenka je snad spjata s vnímáním velmi 

rozmanité krajiny (Renan staví „duši lesa“ proti „duši pouště“, která vede k pojmu 

absolutna: „poušť je monoteistická“). V tomto pojetí nemají dějiny začátek ani 

konec. Jsou prostě dějištěm jistého počtu analogických opakování, jež se – dle 

různých škol – musejí brát více či méně doslovně. Stálost těchto cyklů dává ději-

nám jejich ontologický status, odůvodnění bytí, které vzhledem k lidskému dění 

už není vně či nad, ale splývá s ním. 

Hlásíme se k témuž světonázoru, jak jej načrtává cyklické pojetí dějin, avšak 

v jednom významném bodu jej – v následnictví Nietzscheho – korigujeme. Hledí-

li se totiž přesně, zůstává tradiční cyklické pojetí jistým způsobem lineární. Ob-

raz, k němuž se vztahuje, je linka, která se vine kruhově. Jistě, „konce“ této linky 

se dotýkají (a mají takto sklon mizet), ale v nitru kruhu probíhají události dál 

v nezvratném řádu. Stejně jako roční období na sebe vždy navazují v tomtéž pořa-

dí, i cykly se odvíjejí v tomtéž neúprosném sledu. U novověkých zastánců tradič-

ní cyklické teorie (Julius Evola, René Guénon) tak naší době odpovídá fáze konce 

cyklu (indická kalijuga, „čas vlků“ v nordické mytologii). Naše svoboda vůči ní je 

taktéž omezena a zatížena všemi riziky, jež v praxi logicky z takové analýzy vy-

plývají: ustrnutí („demobilizace“) či oportunní „politika zániku“. Nietzsche, ve 

slavné pasáži z Tak pravil Zarathustra, směle nahrazuje cyklické pojetí dějin sfé-

rickým – „kruh“ trvá, ale „linka“ mizí – což se rovná radikální tezi o ne-

smyslnosti (a bezcílnosti) dějin, rozchodu s lineárním pojetím a se všemi mecha-

nistickými spekulacemi (od Hésioda až ke Guénonovi) nad inherentní nezvratnos-

tí „světových věků“. 
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Hned vidíme, v čem se kruh a koule (lat. sphaera) podobají, a v čem se liší: koule 

má dodatečný rozměr, může se otáčet kdykoli kamkoli. Stejně tak se dějiny 

v každém okamžiku mohou rozvinout do jakéhokoli směru za předpokladu, že jim 

dostatečně silná vůle vnutí svůj směr, pochopitelně v souladu s procesem, jehož je 

pohnutkou, z něhož vychází. Dějiny nemají jiný smysl a směr než ten, který jim 

dáme, vytvoříme. Člověka determinují jen do té míry, nakolik je předtím sám de-

terminoval. 

Důsledky pro lidskou svobodu jsou jasné (později se k nim vrátíme). Mimo to, 

minulost, přítomnost a budoucnost nejsou už různé body na jednorozměrné lince, 

ale naopak perspektivy, které se v každé aktualitě (tj. v každém momentálním dě-

ní, v každé činnosti, z lat. actualitas; srov.: acta=činy, skutky, jednání) překrývají 

(koincidují). Minulost, to je třeba zdůraznit, je vždy vnímána jako minulost, nako-

lik se vpisuje do přítomnosti (události, k nimž se vztahuje „minuly“ jen 

v přítomnosti: když se děly, byly přítomné). Totéž platí o budoucnosti. Tak je 

každá aktualita nikoli bod, nýbrž rozcestí: každý okamžik přítomnosti aktualizuje 

úhrn minulosti a potencializuje (=obsahuje možný) úhrn budoucnosti. To je troj-

rozměrný čas dějin. Otázka, zda „minulost může či nemůže znovu ožít“ je bez-

předmětná: minulost chápaná jako minulost, ožívá v přítomnosti stále; je perspek-

tivou, díky níž může člověk kout své plány a osud. 

2. Svět jako chaos 

Stejně jako nepozorujeme, obecně řečeno, žádný „smysl dějin“, tak i neshledává-

me žádný „smysl“ v uspořádání a v utváření světa. Odmítáme každý determinis-

mus, ať „prostorový“ nebo „časový“. V tom se rozcházíme se stoupenci „přiroze-

ného řádu“, kteří věří, že „řád“, jehož obraz se jim jeví poskytovat okolí, je jen 

částí většího řádu, jehož existence je prý uchopitelná rozumem a dá se vyvodit 

z nějakého stvořitele jako stroj ze svého stavitele.    

Čím více se naše znalosti národů na zemi zvětšují, tím více zjišťujeme obecnou 

relativitu, ať v oblasti chování, zvyků, morálky, základů práva, měřítek krásna, 

postoje k posvátnu, pojetí božského aj. Člověk o sobě neexistuje, existují jen kul-

tury, které všechny mají své vlastní znaky a zákony. Zde vzniká pozitivní pojetí 

tolerance, která není permisivitou (=přehnanou shovívavostí) bez obsahu, ale 

prostě uznáním rozmanitosti světa (a touhou po jejím zachování). Tato rozmani-

tost je správná. Každé pravé bohatství spočívá v rozmanitosti, ve variabilitě. 

Rozmanitost světa tkví ve skutečnosti, že každý národ, každá kultura, má vlastní 

normy (=závazná pravidla) – přičemž každá kultura tvoří soběstačnou strukturu, 

tzn. konstrukci, jejíž vnitřní řád nelze v libovolném bodu měnit, aniž by se tato 

změna neodrazila na všech částech. Zde rovněž vzniká zásadní kritika totalitaris-

mu, jehož hlavní dějinný zdroj identifikujeme v monoteismu. Myšlenka jediného 

boha implikuje jedinou absolutní pravdu. Lidé se této pravdě musejí podřídit, pro-

tože je to pravda o sobě; ti, kteří se jí nepodřídí, jsou na omylu, a ti, kteří mají 

pravdu, mají právo ostatní z omylu vyvést – je-li to nutné všemi prostředky a 
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s dobrým svědomím k tomu. Inherentním totalitárním charakterem vytváří mono-

teismus sklon k redukcionismu (každé poznání nakonec vede zpět k jednotě), k 

egalitarismu (lidé jsou si rovni před bohem: lidé se těší z „rozumu“ oproštěného 

od nahodilostí, který jim umožňuje rozeznat jedinou „pravdu“ a dosáhnout své 

spásy), a k jeho důsledku, univerzalismu – lhostejno, zda stoupenci monoteistic-

kých věrouk zavádějí jejich principy do praxe (dosl. „aktivní spění k ideálnímu 

cíli“) nebo ne. V tomto smyslu, a naopak – odmítnutím „univerzálií“, nominalis-

mus představuje základ pozitivní tolerance, antiuniversalismu a antiegalitarismu, 

poněvadž mezi uznáním základní rozmanitosti jsoucen a uznáním nerovnosti exis-

tuje logické spojení, které vyplývá z oblasti konkrétních věcí – každá rozdílnost je 

nějakým způsobem obohacující.  

„Řád“, který kolem nás pozorujeme, není ve skutečnosti žádný jiný než ten, který 

jsme tu sami vytvořili, většinou, aniž bychom si toho byli vědomi. Podléháme 

„optickému klamu“, za nějž vděčíme usměrňujícím a utřiďujícím strukturám naší 

mysli: pro pohodlí uvažování máme sklon logické spojitosti, které rozvíjíme mezi 

skutečnostmi, řadami událostí, náhod, atd., interpretovat jako „dané odedávna“. 

Ve skutečnosti „logika“ vně člověka neexistuje, stejně jako neexistují „přirozeně 

předurčené hranice“ – viz „metafyzický šestiúhelník“ Francie, který je tak drahý 

jistým francouzským publicistům. Člověk je smysl dávající tvor: jakmile do věcí 

vložil smysl, má tendenci věřit, že tento smysl tam vždy byl.  Stejně tak máme 

sklon vykládat naprosto neutrální věcné souvislosti teleologicky, účelově. Klade-

me nutnost tam, kde bychom stejně tak dobře mohli vidět náhodu, aniž bychom si 

uvědomili, že nakonec jsou náhoda a nutnost jedno a totéž (srov.: Clément Ros-

set, který cituje Malcolma Lowryho: vše, co se stane, děje se vždy somehow any-

how, „ať tak či onak“; z toho, že věci jsou nevyhnutelné, jak jsou, a ne jinak, nelze 

odvozovat myšlenku, že jejich existence odpovídá předem určenému záměru). 
9
 

„V centru kosmu není moc suverénní, nýbrž anonymní“, říká Ernst Jünger. Obec-

ně řečeno, svět je chaos. 

Nesmíme zapomenout, že „přírodní“ zákony, které určujeme ve světě kolem nás, 

mají vždy podmíněný charakter. Každý vědecká teze je per definitionem revido-

vatelná. Přírodní zákony jsou pravděpodobnými opakováními náhod, které 

v zásadě může vždy modifikovat či vyvrátit jedna výjimka (srov. Popper). Jinak 

řečeno, platí jen za určitých daných podmínek. Už dvě staletí stále znovu odhalu-

jeme, že zákony, o nichž jsme si mysleli, že jsou obecně – univerzálně – platné, 

mají ve skutečnosti jen omezenou platnost za zvláštních – partikulárních – podmí-

nek. Tento poznatek se nejprve týkal oborů jako fyzika, chemie, atd. Nakonec se 

dotkl vlastních sfér myšlení: matematické výroky, věty obecné logiky nejsou buď 

vždy pravdivé, nebo jsou prostě tautologiemi. Víme, že to, co platí pro makrofy-

                                                           
9
 Clément Rosset, Le réel et son double : Essai de l´illusion, Paříž, 1976; Le réel: Traité de 

l´idiotie, Paříž, 1977. 
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ziku, neplatí pro mikrofyziku (teorie relativity). Víme také, že měrné nástroje sub-

jektivity našeho vnímání jen zjemňují, aniž proto objektivizují. Konečně víme, že 

pouhá skutečnost naší existence v univerzu ovlivňuje vjem, který o něm máme; 

přítomnost=existence pozorovatele mění uspořádání pole pozorování (Korbzyb-

ského princip: mapa nikdy není úplná, neboť ignoruje toho, kdo v ní hledá radu). 

Z relativní existence zákonů hic et nunc nelze vyvozovat univerzální existenci 

zákonů absolutních.  

3. Nemá vše stejnou hodnotu 

Naše pozice je tedy z principu jasně nominalistická a existencialistická. Z toho 

však plyne zásadní problém: na jakých kritériích lze vystavět hodnotový systém, 

když jsme zavrhli „univerzálie“ a absolutní hodnotu (jedinou pravdu)? A dokon-

ce: Je takový systém vůbec nutný? To je klasická námitka těch, pro něž nominalis-

tické hledisko jasně a nevyhnutelně vede k celkovému relativismu, utlumujícímu 

a ochromujícímu, k hypersubjektivismu, který se projevuje úslovími jako: „každý 

má svou pravdu“, „všechno má stejnou hodnotu“, „vše je dovoleno“, atd. Podle 

našeho názoru to tak ale vůbec není. A v mezích, v nichž se pokoušíme položit 

kolektivní základy pro určitý postoj k životu, považujeme naopak za zcela nutné 

určit jistý počet kritérií, jež nám dovolí ocenit konkrétní hodnotu ideje nebo se 

rozhodnout mezi odporujícími si tvrzeními. Toto odmítnutí hypersubjektivismu je 

přímo spojeno s odmítnutím individualismu, vysloveného na základě dvou pozo-

rování.   

První zjištění: člověk je neoddělitelný od své kultury, od svého (prostorového) 

prostředí a (časového) dědictví, které je touto kulturou zformováno. Člověk se 

rodí především jako dědic, řekl Maurras (po mnoha jiných). Nežije na Siriu ani na 

opuštěném ostrově nebo v říši blažených, nýbrž tady a dnes, ve zcela určité spo-

lečnosti. Nemá tedy svobodu pocházet odjinud, než odkud pochází. Přichází na 

svět se zvláštním – specifickým – dědictvím, které může přijmout nebo odmít-

nout, které však jako takové nemůže změnit. Toto dědictví zahrnuje zejména jistý 

počet hodnot a následně hodnotových soudů: už kvůli tomuto faktu samotnému 

nelze to či ono tvrzení posuzovat stejným způsobem, když jsme se narodili 

do různých kultur. Z tohoto zjištění vyplývá nutnost určit hodnoty naší vlastní 

kultury, což v epoše nejasnosti jako je naše obnáší objasnit dědictví. Abychom se 

dozvěděli, co nám na tomto jarmarku hodnot, které dnes leží bez ladu a skladu, 

patří, musíme si osvojit genetický postup, to znamená znovu načrtnout genealogii 

hodnot (a klást si otázky jako Nietzsche: Kdo kterou hodnotu přinesl? Za jakých 

okolností? Kdo z ní těží? Jaké jsou konkrétní výsledky jejího užití?). To je důvod 

zájmu, který projevujeme o naši nejvzdálenější minulost: čím dále se vracíme, tím 

větší máme šanci, že v našem historickém dědictví vypátráme, co mu bylo narou-

bováno, a to, co je nám vlastní. Mimo to ve sférickém pohledu na dějiny existuje 

přirozená korelace (=souvztažnost) mezi „minulostí“ a „budoucností“. Tento po-

stup samozřejmě předpokládá pozitivní uvědomění si naší příslušnosti a naší spo-

lečné identity. Hlásíme se k určitému dědictví, abychom v něm mohli pokračovat 
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nebo ho nově založit: akceptujeme to, co je – co jsme, abychom se mohli stát ně-

čím více, než jsme byli. 

Druhé zjištění: v každé době, v každé společnosti „funguje“ subjektivní jako ab-

solutní. Jinými slovy, společnost existuje jen se zřetelem k určitým normám. Nee-

xistuje žádný historický příklad společnosti bez norem – bez závazných pravidel – 

pokud to zrovna nejsou společnosti, které se rozpadají. Co je zde důležité, není 

ani tak obsah normy (který je variabilní), jako existence normy samotné (která je 

konstantní). Z toho, že se norma mění, není tedy důvod vyvozovat, že existuje 

nezávazně. To se však dnes, zamyslíme-li se nad tím, běžně děje – a jsou četní 

ideologové, kteří z variability norem poněkud kejklířsky vyvozují, že jsou zbyteč-

né. Například jistí neofeministé zdůrazňují skutečnost, že se s rolí muže a ženy ve 

společnosti jak se ztvárňuje v evropských dějinách, nesetkáváme ve všech kultu-

rách světa implicitně – což je naprosto správné – nicméně zapomínají zmínit, že 

nesetkáme-li se s těmito normami, najdeme jiné: společenská role muže a ženy se 

může měnit, ale neexistuje žádná společnost, v níž by neexistovalo rozlišení rolí.  

4. „Heroický subjektivismus“ 

Po staletí úžasná moc norem pocházela z faktu, že byly „viděny“ a vnímány jako 

absolutní. Byly účinné a průkazné do té míry, že nikdo nezpochybňoval, ani ne-

pomyslel na to, aby zpochybňoval (jinak než letmo – a i to bylo duchem doby 

hned potlačeno), důvod jejich existence. Člověk jednal určitým způsobem a ne 

jinak, poněvadž se tak „jednalo vždy“, poněvadž se to „dělalo tak a ne jinak“. Ta-

ková absence pochyb vůči normám je charakteristická pro kultury v plném rozma-

chu: energie pochyby umlčuje. Naopak ve vysílené kultuře, ve společnosti 

v úpadku, zaplavuje obecné mínění obrovská vlna pochyb. Faktem je, že už při-

bližně dvě staletí – nehledě k předešlým – jsou normy znenáhla odhalovány jako 

to, co jsou, to znamená jako konvence: jako výsledky volby, avšak zapomenuté 

volby. Tradice, dějinný čin, souhra událostí, proces replikace generací (=přebírání 

obsahů z jedné generace do druhé) krystalizovaly k určitému okamžiku ve zvyky 

a společenské „zákony“ s dostatečnou silou, aby se jevily jako „přirozené“, jako 

kdyby existovaly pořád: umělé (kultura) se jeví jako přirozené. Později bylo 

zhroucení zakládajících mýtů a vynoření ideologií, které jsou již vnímány jako 

vytvořené člověkem, postupně příčinou zásadní kritiky, která se rychle šířila do 

všech směrů.  Tato kritika, vysoce ničivá a podvratná, vedla k úplnému zničení 

norem a následně k mizení smyslu v životě členů společnosti („obce“) a možností 

komunikace („obcování“) z níž tento smysl vyplývá.  Společnost své normy po-

stupně ztrácela, rozpouštěla: pochyby pronikly všude; nic už se nerozumí samo 

sebou; nikdo už nevidí „důvod“, který ho nechává dělat to či ono; autorita už není 

vnímána jako princip, který přesahuje ty, kdo ji ztělesňují, ale jako pouhá instituce 

dozoru, kontroly; informace (z lat. in-formatio: vnitřní utváření, ztvárnění), která 

už není zasazena do žádných rámců, posiluje pochyby, místo aby spojovala; samo 

vědění, místo aby sloužilo jako nástroj k účinnější činnosti, se stává v podstatě 

utlumujícím a ochromujícím.  
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Můžeme zajisté takového stavu litovat, ale nemůžeme ho proto anulovat. Norma, 

která byla odhalena jako konvence, nemůže už nikdy „fungovat“ jako absolutní, 

ledaže přejde na vyšší úroveň vyjádření. („Bůh je mrtvý“: bůh „umírá“ 

v okamžiku, kdy se tážeme na jeho „raison d´être“, a tedy na jeho „možnou smrt“; 

bůh, kterého člověk zpochybňuje, už neexistuje – stále však zůstává mož-

nost nových bohů.) 

K tomu jsou možné dva postoje: první, který dnes převládá, spočívá v odmítání 

norem, které nemají absolutní hodnotu, to znamená všech norem (vyjma opětov-

ného upadnutí do systému zjeveného náboženství – odtud pozice Horkheimerova 

stejně jako B. H. Lévyho) k zaujmutí kritického postoje a zatvrzelé negace. Tento 

postoj může proces vnitřního společenského zhroucení, proces sociální imploze, 

přirozeně jen urychlit. A právě tady člověk upadá do hypersubjektivismu: všechno 

má tutéž hodnotu, čímž už nic hodnotu nemá. Druhý postoj, k němuž se připoju-

jeme, vychází ze stejných premis, dospívá ale k  přesně opačnému výsledku. Tím, 

že si uvědomuje, že „konvenční“ norma nakonec není ničím jiným než normou, 

která byla vytvořena člověkem, spočívá v pokusu vyvolat podmínky, z nichž by 

mohly vzejít normy nové. Přesněji řečeno, nejedná se o to zkoušet stvořit normy, 

třebaže nemohou být nikdy ničím než „konvencemi“, ale naopak, zkoušet je stvo-

řit tím větší silou, že nutně vyplývají z lidského úsilí, že nebyly přijaty od nějaké-

ho božstva, odvozeny z nějakého přírodního řádu nebo vyvozeny z nějaké histo-

rické nutnosti. Stejné zjištění, které mnohé vede k tomu, že se jakékoli normy 

zřeknou – mimochodem ne bez vyjádření zvláštní zklamané touhy po absolutním 

– může tedy vést i k tomu, chtít založit nové. Normy jsou vskutku konvence, ale 

žádná společnost se bez nich nemůže obejít. Z našeho hlediska tedy neexistuje 

jiné možné jednání, než na sebe vzít a založit jistou kolektivní subjektivitu 

s dostatečnou silou, aby byla vnímána jako „přirozená“ norma, která ve spole-

čenské struktuře funguje jako „absolutní“. Takový podnik [entreprise] vyžaduje 

pravděpodobně dosažení vyšší úrovně vědomí, než jsme doposavad znali. Avšak 

představuje jedinou možnou odpověď na výzvu, kterou naše epocha vyzvala sebe 

sama, nebývalou výzvu, kterou daný lidský typ poznal naposled v určitém oka-

mžiku neolitické revoluce a na níž v rámci naší kultury odpověděla zejména indo-

evropská tripartice jako pramen založení nových „ideologických“ norem, nábo-

ženských, filosofických a společenských. Dnešní „heroismus“ by mohl spočívat 

v „surhumanistickém“ (nadlidském) postupu v tomto směru – ve vytvoření no-

vých norem, jež dorostly výzvy, kterou jsme před sebe postavili. Tuto cestu je 

možné nazvat „heroickým subjektivismem“. A tvrdíme, že národ, u něhož by se 

takové založení událo, by vyřešil nynější krizi. Tím by se sám překonal a nově se 

osvědčil jako soběstačný. To znamená jako důvod sama sebe – jako tvůrce sebe 

sama. 

5. Člověk jak tvůrce sebe sama 

Připojujeme se tu zcela k pojetí člověka, jehož základní rysy je třeba znovu při-

pomenout. Člověk je živý tvor a jako takový je podroben určitému počtu nutkání, 
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jež vyplývají z jeho biologické povahy. Ale není živý tvor jako ostatní. Od jiných 

živočichů se liší větší a trvalejší tvárností (stav neotenie neboli „stálé juvenility“ – 

přičemž mladistvost odpovídá období „učení“). U člověka je biologický determi-

nismus čistě negativní. Vyjadřuje se jen ve formě potencialit (možností). Naše 

konstituce „neříká“ nic o tom, čím být; „říká“ pouze čím nebýt. V hranicích a 

v rámci předpokladů naší „přirozenosti“ zůstává naše svoboda úplná. V tom je 

celý rozdíl mezi pudem [instinct] a tím, co je u člověka po-pud [pulsion]: popud 

(=podnět, iniciativa) neimplikuje naprogramování se zřetelem k objektu. Člověk 

není svobodný, zda být či nebýt dějištěm jistého počtu popudů, ale má svobodu 

volit objekt, pro nějž své popudy užije. Když „zdědíme“ hromadu cihel, tak 

s těmito cihlami můžeme postavit, co chceme; jediné, co s nimi nemůžeme udělat 

je změnit je v břidlici nebo mramor. O genetické (dědičné) výbavě platí totéž. 

Člověk se tedy může stále znovu zpochybňovat. Není, stává se. Je vždy neukon-

čený. Není stvořen jednou provždy; sám se stále utváří. V tom spočívá tajemství 

jeho superiority (nadřazenosti) – ale také jeho větší zranitelnosti: může kdykoli 

své lidství ztratit, tak jako k němu přidat (sur-humanismus: nad-lidství). A stejně 

se to má i s kolektivním věděním: v každé generaci je dědictví znovu zpochybně-

no. Také ono může být kdykoli buď ztraceno, nebo překonáno. 

Člověk se formuje sám. Utváří se nutkáním, které obrací na sebe; tím na sobě pra-

cuje jako na předmětu, tím ve svém nitru upevňováním cílů a zásad buduje „sítě 

konvencí“ (Arnold Gehlen) svázaných s představou, kterou si o sobě sám dělá. 

Nadčlověk není „superman“ s velkými bicepsy nebo vysokým IQ, ani „nová fáze 

evoluce“, ale spíš ten, kdo se dostává do „heroické“ situace, překonává sám sebe a 

tím zakládá nový typ podle svých vlastních norem. Člověk je „pán forem“ (Jün-

ger). Dává světu i sobě formu: formu, která by předtím mimo něj a bez něj neexis-

tovala. A tuto formu chápe jako smysluplnou. Zde se znovu setkáváme 

s myšlenkou vyjádřenou na začátku textu; jediné „pravdivé“ jsou ideje a formy, 

které jsou žity – a čím konkrétněji jsou ztělesněny („inkarnovány“), tím jsou 

„pravdivější“. (Nejedná se však o sakralizaci síly, neboť síle se vždy může posta-

vit jiná, která má své základy v jiném systému hodnot a projevuje se ve vztahu 

k jinému záměru. Ani o záminku, abychom předem akceptovali právě platný řád 

či neřád, neboť „pravdy“ určitě nejsou rovnocenné.) 

Dobré je to, co nám umožňuje formovat se podle norem, které jsme si stanovili; 

špatné, co nás vzhledem k těmto normám ničí. Toto pravidlo platí pro jednotlivce 

stejně jako pro společnosti. Se zřetelem na normy, které jsme si stanovili a které 

se váží na hodnoty vlastní naší kultuře, můžeme například současně rozvinout 

kritiku hédonismu („permisivní“ společnosti), a z týchž důvodů i umrtvující a ne-

gativní askeze (mystiky utrpení). Při provádění činnosti roste radost z dosahování 

cíle, který jsme si stanovili – a zároveň z toho, že se na horizontu vůle rýsuje dal-

ší, nikoli z toho, co dosahování cíle přináší. Známe přísloví: „Lov je lepší než 

kořist.“ Neznamená, že kořistí se má pohrdat, ale že je nejprve třeba vůle lovit – a 

že, eventuálně, k tomu přijde kořist. Libost a nelibost jsou jen konsekvence 
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(=důsledky, následky). Libost stejně jako nelibost se k činnosti přidávají, nejsou 

jejím motivem (pohnutkou): je to výsledek, ne příčina. To je celý rozdíl mezi vůlí 

a touhou: poháněni touhou, jsme jejími otroky, kdežto tkví-li pohnutka činnosti 

nejprve ve vůli (která je příčinou sama o sobě), tak jsme jejími pány. „Dialektika 

pánů a otroků“ začíná tedy „doma“, v nás samých: jsme současně našimi vlastní-

mi pány a našimi vlastními otroky. Dekadence začíná, když myslíme, že by dů-

sledek činnosti mohl odůvodnit příčinu. Od chvíle, kdy z libosti děláme nejvyšší 

hodnotu, ospravedlňujeme předem vše, co ji umožňuje dosáhnout. Chceme pak 

jen dosahovat příjemných věcí ve stále větším počtu (princip požitku). Tento po-

stoj nakonec vede ke zničení vnitřní osobnosti. Zde vidíme, jak moc se imperativ 

úsilí odlišuje od práce, i když je nejběžnější oblastí k jeho aplikaci (=provádění). 

Liberální i marxistická „morálka“ nám chtějí namluvit, že člověk bude tím „svo-

bodnější“, čím méně bude nucen pracovat. Ve skutečnosti, i když by se práce (v 

běžném smyslu slova) stala zbytečnou, pro člověka by imperativ úsilí zformovat 

se, dávat si formu vytvářením tlaku na sebe samého silou vůle, trval dál. 

6. Etika cti  

Sám se utvářet, zformovat, to může také znamenat: přejít ze statusu individua do 

statusu osobnosti. Jedincem je každý, ne každý je osobností; známe římské rozli-

šování mezi animus a anima: osobnost je individuum, které si dalo duši (=sílu: 

Seele).
10

 Bylo by jistě nespravedlivé, kdyby měli duši všichni lidé; spravedlivé je, 

že někteří z nich si ve svém sebestvoření dokážou duši dát. Jen ten si může dát 

duši, kdo je pánem nad sebou samým. Čest pak není nic jiného než věrnost normě, 

kterou jsme si dali, obrazu, který o sobě máme. Montherlant říká, že člověk musí 

dokonce dodržet slib, který dal psu, neboť to, co slíbil, není ani obsah slibu, ani 

ten, komu je dán, nýbrž fakt, že něco slíbil. Stejně se odůvodňuje věrnost pře-

svědčení, ideji, samotnou skutečností, že se k nim člověk přihlásil – na začátku 

toto přihlášení nic nevynutilo. Takový postoj se odůvodňuje sám ze sebe: věrnost 

normě se odůvodňuje tím, že je to norma – a v tomto případě norma vybraná, ak-

ceptovaná a chtěná. Ve Francii existují dvě přísloví z ancien régime: a) „šlechta 

vyžaduje šlechtu“; b) „šlechta mlčí“. Odůvodnění postoje, který vyplývá z normy, 

nemůže stát mimo ní; nemůže spočívat v nějakém zájmu (ani metafyzickém), 

čímž se vyvrací všechna utilitaristická morálka. 

Odtud význam stylu. Existuje zjevný vztah mezi stylem a formou. Dát světu for-

mu, dát sobě formu, znamená vytvořit zároveň styl. Proto nikdy nelze oddělit slo-

vo od ducha, tvar od podstaty, nádobu od obsahu. „Styl, to je člověk“: způsob, jak 

                                                           
10

 Rozhodně se zde nejedná o pojem polárně opoziční k pojmu tělo, tak jak byl ve středověku a 

zejména v novověku postupně stále více chápán! Vnitřní velikost – síla, velkodušnost – zůstává 

každopádně vždy vyhrazena jen některým.  
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se věci dělají je právě tak důležitý, jak věci samotné; otázky formy nejsou nikdy 

nadbytečné. 

Aristokratická morálka se dá definovat pevně stanoveným kritériem: schopností 

jednat proti svým zájmům. To je naprosto přesný opak liberální teorie, podle níž 

člověk, definovaný v podstatě jako obchodník, sleduje vždy svůj „nejlepší zájem“ 

(maximální profit). Nejde ale ani o to propadnout negativní askezi či angelismu 

(=naivnímu, světu odcizenému idealismu): normální společnost se neskládá jen 

z hrdinů;  avšak nehledě na to by ji za vzory měli sloužit hrdinové a ne … ti ostat-

ní. Sombart definuje hrdinu jako někoho, kdo stále hledá, co může dát životu – jak 

může obohatit lidskou existenci, v protikladu k „buržoovi“, který stále hledá, co 

může mít od života – jak může obohatit vlastní existenci. Studium hrdinských 

činů a situací ukazuje, že důvody k žití a důvody k umírání jsou přesně tytéž – a 

v tomto smyslu je normální, že v době, kdy už nenalézáme důvody za co zemřít, 

nenalézáme už ani smysl v životě. V nejobecnější rovině to znamená uznat, že: 

každé právo musí mít svůj protějšek v oblasti povinností. Mají-li všichni lidé prá-

va, mají všichni i povinnosti. Přesněji řečeno, tam, kde mají rovnost práv, musí 

mít i rovnost povinností. Což nadhazuje otázku, jaké povinnosti je vlastně možné 

od každého člověka vyžadovat – což zároveň stanovuje míru práv, jaká by mohl 

každý člověk nárokovat. Tento princip zajisté „funguje“ v obou směrech: je-li 

pravda, že ten, kdo si ukládá více povinností, musí mít také více práv, není naopak 

možné ukládat mnoho povinností tomu, kdo má práv jen málo. Právo, které nejde 

ruku v ruce s povinností, se rychle stává privilegiem (v dnešním smyslu slova). Je 

pak vnímáno jako nespravedlivost-bezpráví, což vyvolává – a legitimuje – dobře 

známý „revoluční“ proces. 

 

V nominalistické perspektivě pramení tragika z jasného vnímání dvojí „kontra-

dikce“: nejprve mezi naší malostí a naší krátkodobostí oproti nesmírnosti a neko-

nečnosti světa; potom mezi skutečností, že jsme ve světě obsaženi v „hmotné“ 

rovině, a skutečností, že svět, jakkoli je obrovský, je zároveň v „duchovní“ rovině 

obsažen v nás samotných. Tak vnímáme, že jakkoli můžeme být „nepatrní“, jsme 

přesto jediní, kteří „z méně“ mohou udělat „více“, mohou světu forem přidat for-

my, které by vně nás neexistovaly. Staří velmi dobře postřehli, že intenzita 

(=stupeň síly; z id. kořene *ten – napínat a předložky *en – v, do, odtud lat. inten-

dere – mít v úmyslu) je jakási „oplátka“ za krátkost času. Také zaznamenali, že 

intenzita se naopak mění úměrně k trvání (člověk nežije pořád na vrcholech). Tra-

gika však spočívá i v pojmu fáta, „osudu“ (neplést si s „údělem“: osud je to, co se 

stane, úděl to, co se stalo), pojmu, u něhož je třeba jasně připomenout, že nevede 

k žádnému fatalismu – právě naopak. Pocit fáta plodí dva precizní postoje: uzná-

ní, že každý z nás má osud, aniž bychom v jeho nezvratném charakteru spatřovali 

sebemenší pohnutku – motiv k tomu – vzdát se pokusů ho změnit, domníváme-li 



15 
 

se, že neodpovídá normám, které jsme si stanovili (to je stálou hybnou silou řecké 

tragédie); jakmile člověk koná vše podle norem, které si stanovil (a nezapomínej-

me: moci zde znamená muset), nejenže přijímá chod věcí tak, jak opravdu jdou, 

ale ještě je chce: amor fati. 

 

 

 

M. C. Escher – Tři sféry 
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