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Abstract

The essay gives an account of the essential elements of the “traditional” concept of cul-
ture in the modern era. Discussing the individual projects and concepts of culture – from 
Matthew Arnold to F. R. Leavis, Marshall McLuhan, Jean Baudrillard, George Steiner 
and Zygmunt Bauman – it outlines various ways in which the “traditional” culture reacted 
against the modernity (or rather: the modernities). On another level, it presents a view of 
the substantial transformation of the concept of culture in the 20th century. Constant atten-
tion is paid to the aesthetic implications of the 20th century form of modernity.
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culture; cultural structures; traditional concept of culture; mass culture; globalization.

Esej vznikla v rámci výzkumného záměru MŠMT Pluralita kultury a demokracie (MSM 
619895211).

Záměrem tohoto textu je představit – v kontextu české kritiky bohužel opomíjenou – 
výraznou tradici chápání („moderní“) kultury a poukázat na životnost některých myšlenek 
jejích představitelů. Text je úmyslně fragmentární – chtěl bych v hrubých rysech načrt-
nout obraz, nikoli pečlivě vykreslit několik jeho detailů. Nejde mi o prvoplánovou kritiku, 
vyhledávání a komentování rozporů či dekonstrukci; přeji si zdůraznit souvislost uvažování 
několika významných myslitelů a naznačit vnitřní dynamiku jejich výlučného přístupu ke 
kultuře.  Pokusím se vyznačit příčiny a určující rysy „současné“ situace evropské kultury 
na základě analogických souvislostí myšlenek, které lze vysledovat v dílech Matthewa 
Arnolda (1822–1888), Edmunda Husserla (1859–1938), Johana Huizingy (1875–1945), 
Thomase Manna (1875–1955), Hermanna Brocha (1886–1951), José Ortegy y Gasseta 
(1883–1955), T[homase]. S[tearnse]. Eliota (1888–1965), Ezry Pounda (1885–1972), 
Waltera Benjamina (1892–1940), R. P. Blackmura (1904–1965), F[ranka]. R[aymonda]. 
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Leavise (1895–1978) a Q[ueenie]. D[orothy]. Leavisové (1900–1982), Hannah Arendtové 
(1906–1975), Marshalla McLuhana (1911–1980), Czesława Miłosze (1911–2004), George 
Steinera (*1929), Jeana Baudrillarda (1929–2007), Paula Virilia (*1932), Zygmunta Bau-
mana (*1925) a mnohých dalších. V českém kontextu by do této „souvislosti“ myslitelů 
patřil Jan Patočka (1907–1977), Milan Machovec (1925–2003) a Jiří Krupička (*1913); 
knihou Znavená Evropa umírá se do ní nedávno zařadil i Otakar A[ntoň]. Funda (*1943). 

***

Málokteré slovo má tak bohaté dějiny významů jako kultura. Raymond Williams, 
který se v knize Klíčová slova (Keywords, 1976) základní události těchto dějin pokusil 
popsat, uvádí, že etymologicky slovu kultura předchází latinské cultura, které v latině 
pochází z výrazu colere, jehož semantický rámec zahrnuje množství významů od obyd-
lování, kultivování, ochrany, až k uctívání nebo vzývání ve smyslu náboženské invokace. 
Význam obydlovat se vyvíjel od latinského colonus až k současné kolonii a kolonialismu. 
Význam uctívání nebo invokace se vyvíjel přes latinské cultus až k náboženskému termínu 
kult (Williams, Keywords 76–77). 

     Původním významem slova kultura v angličtině byla péče, především o úrodu nebo 
zvířata. Slovu culture v tomto jazyce předcházelo slovo coulter pocházející z latinského 
culter, které označovalo radlici pluhu. Kultura, slovo pro nejvytříbenější a nejkomplex-
nější lidskou činnost, je odvozeno ze zemědělství, souvisí s kultivací půdy a péčí o úrodu 
(Eagelton 10). Chápání kultury jako péče o přirozený vývoj bylo později analogicky pře-
neseno na člověka, vývoj jednotlivce a jeho ducha. Tento význam byl se slovem kultura 
svázán až do počátku 19. století (Williams, Keywords 77). 

     V 18. století dějiny významů anglického termínu culture zkomplikovala vzrůstající 
důležitost pojmu civilization, civilisace, kterého se používalo k označování stavu (spo-
lečnosti, kultury apod.), ale vlivem ideálů osvícenství také k označování procesu. Tento 
druhý význam souvisí s myšlenkou normativního řádu, osobního zdokonalování a pok-
roku. Angličtí romantikové (např. S. T. Coleridge) proti takovému významu civilization 
kladli pojem culture, který pro ně označoval odlišné formy lidského života a organisace 
společnosti a zdůrazňoval odlišná měřítka jejich hodnocení. Romantikové, kteří kulturu 
začali používat jako kontrastní termín vůči civilisaci pojímané jako normativní řád, se sna-
žili vyzdvihnout hodnotu národních a tradičních kultur a prosadit nové pojetí tzv. lidové 
kultury (Williams, Keywords 49). Romantiky poprvé vyjádřený rozpor mezi kulturou 
a civilisací se stal jedním z určujících rysů „moderních“ společností.

Dnes má slovo kultura tři hlavní významy: (i.) označení obecného intelektuálního, 
duchovního a estetického vývoje; (ii.) označení způsobu života (může jít o národ, jistou 
skupinu lidí, nebo na př. o historické období); (iii.) označení uměleckých děl a dalších 
součástí intelektuálního života (Williams, Keywords 77–82). Slova kultura lze použí-
vat ve všech uvedených významech, ale také jako jistý ideál, který všechny tři významy 
sjednocuje.

Anglické slovo civilization etymologicky pochází z latinského civilis (související 
s občany) a civis (občan). Od 19. století se slova civilisace používalo převážně v souvis-
losti se společenským řádem a specifickou organisací znalostí a vědomostí. Dnes v anglič-
tině obecně označuje stav organisovaného sociálního života. Podle Williamse je slovo 
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civilisace k označování procesu dnes používáno jen ve zvláštních kontextech (Williams, 
Keywords 48–50).  

Slovo civilisace je i dnes s normativním hodnocením úzce spjato, obecně často ozna-
čuje vysoký stupeň kultivovanosti. „Civilisovanost“ ve 20. století přestala být jednoznačně 
určována specifickým způsobem organisace evropských společností, označuje spíše jistý 
žádoucí stav, který ovšem nemusí konkrétně existovat. Ezra Pound, jehož chápání kultivo-
vanosti rozhodně nebylo evropocentrické, považoval civilisaci za „jistou zdravou rovno-
váhu hodnot“ (Pound, Guide to Kulchur 137).

***

Myslitelé uvedení v úvodu textu nepovažují za součást kultury všechny výrazy lidské 
existence ve světě; kultura je pro ně pevně spjata s lidským duchem, je to oblast vymezo-
vaná jeho největšími díly. Kultura není samozřejmá, není výrazem „obstarávání“, lidský 
duch se zde nesoustřeďuje výhradně na uspokojování hmotných potřeb. Jde o oblast hry 
ducha, hry zdánlivě nevázané a soudě z hmotného hlediska nejen zcela neužitečné, ale 
dokonce škodlivé, v níž lidský duch (nikoli automaticky) vytváří trvalejší hodnoty. Kul-
turu lze z této stránky považovat za pokladnici duchovních hodnot. Uvedení myslitelé si 
uvědomují, že kultura v tomto slova smyslu není nedotknutelná: podstatným rysem tohoto 
pojetí kultury je starost o její stav; domnívají se, že kultura je to nejcennější, co člověk 
a společnost mají, zároveň ale velmi dobře vědí, že kultura je křehká a že je o ni třeba 
neustále pečovat. Kultura je vždy ohrožená.1 

***

Zásadním mezníkem dějin evropské kultury je bezpochyby první světová válka; v 
tomto období, které Ezra Pound příznačně označoval za „Armageddon“ (Pound, „Henry 
James“ 300), se s konečnou platností zhroutila struktura zásadních vnitřních kulturních 
forem, na níž mimo jiné závisela představa kulturní jednoty Evropy. První světovou válku 
proto můžeme – jak to činí na příklad George Steiner – považovat za „konec evropského 
řádu“ (Steiner, In Bluebeard’s Castle 32), zánik „tradiční“ evropské civilisace, tj. konti-
nuity souboru hodnot a myšlenek, o kterou se opírala představa kulturní souvislosti zemí 
a národů západoevropského poloostrova2, a zároveň určitého kulturního standardu, jenž 
byl s těmito hodnotami a myšlenkami spjat.

Trpkost, s jakou si Paul Valéry roku 1919 uvědomuje, že „civilisace jsou smrtelné“ (9), 
je v této souvislosti více než výmluvná. Úvodní odstavce jeho eseje „Krise ducha“ jsou 
natolik závažné, že je vhodné citovat je v úplnosti.

My, civilisace, víme nyní, že jsme smrtelné. Slyšely jsme vyprávět o ce lých zmize-
vších světech, o říších, jež se utopily se všemi lidmi i nástroji, dopadly na nezbadatelné 
dno staletí se svými bohy a zákony, akademiemi a jejich vědami čistými i užitými, s mluv-
nicemi, slovníky, klasiky, romantiky a symbolisty, kritiky i kritiky jejich kritiků. Věděli 
jsme dobře, že veškerá zjevná země je vytvořena z popelů, že popel značí něco. Pozorovali 
jsme zhuštěností dějin přízraky ohromných lodí, na nichž byly naloženy bohatství a duch. 
Nemohli jsme jich spočíst. Ale jejich ztroskotání nebylo naší věcí. Elam, Ninivé, Babylon 
byla krásná matná jména a úplná zkáza těchto světů měla pro nás právě tak málo významu 
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jako jejich existence sama. Ale Francie, Anglie, Rusko… byla by také krásná jména. Lusi-
tanie je také krásné jméno. A vidíme nyní, že propast dějin je dosti velká pro celý svět. 
Cítíme, že civilisace je právě tak křehká jako život. Okolnosti, jež by odeslaly díla Keat-
sova a Baudelairova za díly Menandrovými, nejsou nijak nemyslitelné: jsou v denních 
listech. (Valéry 9–10) 

***

Představa kulturní jednoty Evropy byla založena na předpokládané dějinné a kulturní 
kontinuitě souboru hodnot a myšlenek údajně pocházejících z antiky. Tento soubor hod-
not, z nichž mnohé (na příklad koncept vzdělanosti, výkladu textu nebo rétoriky) byly 
před zapomenutím zachráněny tím, že je přejalo západní křesťanství, byl archetypaliso-
ván v základní referenční rámec mythu (kulturně více méně jednotné) Evropy. Návrat 
k „tradičním“ evropským hodnotám vždy znamenal pokračování pomyslného rozhovoru 
přítomnosti s minulostí – návrat jako spolutvorba významu a smyslu toho, k čemu se 
vracíme, návrat ale také jako mnohdy hluboká proměna toho, kdo se k minulosti obrací. 
Minulost zkoumaná s pohledem upřeným k budoucnosti. Myšlenka Evropy byla od svého 
počátku snem, visí a projektem Evropy. Takové pojetí Evropy – stejně jako onen svébytný 
vztah k času, s nímž je tato představa spjata – je dnes považováno za věc minulosti.3

***

Vznik antické civilisace znamenal postupný zánik mythického vnímání světa, který 
byl vlastní lidem tzv. archaických kultur. Paleolitické společnosti byly organisovány jako 
tlupy, které se vůči prostředí vymezovaly vytvářením specificky lidského psychoakustic-
kého kontinua. Jednalo se o jakousi psychoakustickou kouli – identita všech členů zde 
byla dána tím, že se pohybovali uvnitř akustického těla tlupy. Akustické kontinuum tlupa 
zajišťovala mluvením, křikem, štěbetáním, zpěvem, tleskáním, bubnováním apod. (Slo-
terdijk 18–21). 

Předgramotný člověk žil v akustickém prostoru, jeho pojetí časoprostorových vztahů 
bylo výlučné. Prostor neměl žádný střed a žádný okraj, byl organický a integrální – jednot-
liví členové tlupy jej vnímali prostřednictvím souhry všech smyslů (McLuhan, „Marshall 
McLuhan versus Playboy“ 220). Kmenový člověk byl součástí toho, co dnes nazýváme 
kolektivním nevědomím; jeho svět byl rozdělen na posvátné a profánní, byl to svět struk-
turovaný mythy a rituály. 

Jelikož má mythické vnímání času podobu posvátného cyklu, jehož završení je počát-
kem cyklu nového, neexistoval v archaických kulturách rozpor mezi dějinami a mytho-
logií; ten neexistoval ani v antickém Řecku, kde byl čas do značné míry stále ještě chá-
pán podobným způsobem. Důležitost archetypu nejlépe pochopíme, uvědomíme-li si, že 
v mythu jsou subjekt i objekt jedním: tím, že jedná v souladu s archetypem, jednotlivec 
se archetypální osobností skutečně stává, nepřestává ovšem být sám sebou, jedinečnou 
osobností v konkrétním časovém okamžiku. Historické osobnosti se ve starém Řecku sna-
žily jednat v souladu s mythickými archetypy, jejich činy a ctnosti byly v průběhu dějin 
kodifikovány do kánonů mravních a občanských hodnot, jako například Plútarchovy Živo-
topisy slavných Řeků a Římanů (asi 100 n. l.). Toto dílo zaujímá v dějinách myšlenek, 
které se podílely na vzniku evropské civilisace, výlučné postavení, protože sloužilo jako 
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jeden z nejdůležitějších modelů občanských ctností. Zhruba až do konce 19. století tvořily 
zá klady občanských ctností Evropanů archetypy antického světa (Eliade 20).

***

Jedním z určujících rysů vývoje evropských společností v „moderní“ době je tendence 
postupně zbavovat svět duchovního obsahu; profanisace posvátného nakonec vedla ke 
zpochybnění samotného rozlišování mezi posvátným a profánním. Tato tendence odrážela 
přehodnocování vztahu Evropanů k jejich minulosti. Rozpolcený vztah k vlastním nábo-
ženským, duchovním a kulturním kořenům se projevil zpomalováním mythomotoriky4 
Evropy; mythus přestal stát v pozadí historického vývoje a života společnosti, dějiny a 
mythologie byly rozděleny. V druhé polovině 19. století a na počátku století 20. Evropané 
stále silněji pociťovali existenciální úzkost, pramenící do značné míry ze stále zřejměj-
šího vyprázdnění „tradičních“ archetypů a nepřítomnosti nových, z vědomí, že mythy už 
nejsou schopny poskytovat hybnou sílu, a že profánní má nad posvátným převahu. Kolem 
roku 1850 začalo být zřejmé, že archetypální hodnoty a myšlenky antického Řecka, které 
do té doby udělovaly smysl, opodstatnění a oprávnění dějinám, jeví známky zjevného 
vyčerpání, že brzy přestanou být schopny valorisovat soudobé dějiny. Krisi základních 
hodnot provázela krise identity; protože je však s těmito hodnotami život Evropanů svá-
zán na mnoha úrovních, mnohé z těchto vyčerpaných hodnot dodnes zůstávají důležitými 
součástmi našich životů. Podobáme se oné Baudelairově postavě, která nemůže opustit 
hřbitov, protože jedna její noha pevně vězí v hlíně hrobu ztělesněného ideálu, jejž sama 
právě pohřbila (Baudelaire 118–119).

***

Johan Huizinga v knize Ve stínech zítřka (In de Schaduwen van Morgen, 1935) srov-
nává soudobou situaci se zánikem antické civilisace, s přechodem středověku v novověk 
a přelomem 18. a 19. století. Dokazuje, že soudobá krise evropské civilisace je neso-
uměřitelná s krisemi předchozími, které mají z historického hlediska spíše charakter růstu 
a vzestupu (18–25).

Na příklad kultury, které kolem roku 500 n. l. převzaly antické dědictví, se nakonec 
z původního barbarství pozvedly k vysoké kultuře a bohaté a do značné míry harmonické 
civilisaci 12. a 13. století. Hlavní rozdíl mezi těmito obdobími kulturních proměn a sou-
časnou civilisační a kulturní krisí spočívá v tom, že dřívější kulturní přerody se odehrávaly 
ve znamení důležitého ideálu, který bytostně souvisí s kulturní kontinuitou i identitou 
Evropy. Tímto ideálem je návrat ke kořenům (ad fontes), obroda pomyslné dávné doko-
nalosti a čistoty. Huizinga poznamenává, že se nejedná jen o ideál, ale i o methodu, jak jej 
uskutečnit (23). Vědomí úpadku vždy vzbuzovalo naléhavou potřebu zachovat hodnoty 
a myšlenky minulosti pro budoucí pokolení jakožto cosi, čím se lze těšit, jako příhodný 
nástroj, jehož je možno používat, i jako cestu, po níž je třeba jít. 

Takovouto vazbu na minulost jsme podle Huizingy nenávratně ztratili. Evropa se již 
od dob Francise Bacona (1561–1626) a René Descartesa (1596–1650) zoufale snaží najít 
novou cestu (Huizinga 24–25). Ta je ovšem ještě dnes v nedohlednu; jedno je však jisté: 
vysoký stupeň kultivovanosti si bez podstatné minulosti a vědomí kulturně-historických 
souvislostí žádná kultura nemůže dlouhodobě udržet.
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***

Evropská civilisace se, podobně jako Římská říše, rozkládala zevnitř – nebyla schopna 
čelit problémům, které přinesla „modernost“. Konfrontace s moderností představovala 
vzácnou příležitost k obrodě hodnotové struktury a vnitřních kulturních forem evropské 
civilisace, vzešlých ze zemědělských společenství. Na místo vytvoření životné struktury 
hodnot, které by Evropě umožnily se ctí čelit ethickým a mravním dilematům „moderní“ 
doby, ale došlo ke stagnaci a atrofii, jež vyústily v krisi identity a hodnot. „Římské řešení“, 
jak ironicky naznačoval roku 1905 v básni „V očekávání barbarů“ řecký modernistický 
básník Konstantinos Kavafis (1863–1933), již ze zřejmých důvodů nebude možné:

Proč čekáme shromážděni na náměstích?

Dnes k nám dorazí barbaři.

Proč vládne dnes v senátu taková strnulost?
Proč sedí senátoři nečinně a nevydávají zákony?

Protože dnes mají dorazit barbaři.
Nač mají ještě senátoři vydávat zákony?
Až přijdou barbaři, vydají vlastní.

Proč náš císař dnes nevyčkal jitra
a sedí u nejvyšší městské brány
důstojně na trůnu s korunou na hlavě?

Protože dnes mají dorazit barbaři
a císař chce přivítat
jejich velitele. Jistě už připravil
list, jejž mu odevzdá. V něm
jej poctil mnoha tituly a jmény.

Proč vyšli naši konsulové a prétoři
v rudých vyšívaných togách,
s náramky plnými ametystů,
s prsteny s lesklými smaragdy,
s drahocennými holemi,
zdobenými tepaným stříbrem a zlatem?

Protože dnes mají dorazit barbaři,
takové cetky barbary oslňují.
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Proč tu nejsou jako vždy výborní řečníci,
aby se ujali slova a řekli svůj názor?

Protože mají dorazit barbaři,
ti krasořečnictví nemají v lásce.

Proč se najednou zdvíhá takový neklid
a zmatek (jak zvážněly tváře),
proč náhle mizí lidé z ulic a náměstí
a ustaraně se vracejí do svých domů?

Protože nastala noc a barbaři nepřišli.
Od hranic přibyli poslové se zprávou,
že už tam žádní barbaři nejsou.

Co z nás teď bez barbarů bude?
Ti lidé pro nás byli jistým řešením. (20–21)

***

Vyčerpány úzkostí působenou stále silněji pociťovanou hodnotovou krisí, lačnily na 
počátku 20. století všechny velké evropské státy po krvi. Na všech stranách se zbrojilo 
a pracovalo na přípravě velké války, která měla hodnotovou krisi evropské civilisace „vyře-
šit“. Blízkost zničující, zároveň ale očistné a osvobozující velké události, která smete starý 
svět, visionářsky vyjádřil roku 1911 expresionistický básník Georg Heym (1887–1912) ve 
dvou versích skladby „Válka“ (Srov. Kundera 101–102):

Na horách bůh tančí a řve do dálky:
„Všichni za mnou! Všichni vzhůru, do války!“
Duní to, když černou hlavou zacloumá.
Kolem krku náhrdelník z lebek má.

Je jak věž. Když močí, jak by žár mu plynul z vén,
tam, kde končí den, tok řek je zkrvaven.
V rákosí už leží mrtvol nespočet,
houfec ptáků smrti bíle na ně slét.

Do noci bůh války žene oheň přes pole,
červeného psa, jenž hubu cení zle.
Černý svět se z temna nocí vyklání,
lemován je strašlivými vulkány.
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Tisíceré vysokánské čepice
leží na rovinách mdle se mihotajíce
a co na silnicích prchá z hrůzných dnů,
do porostu sraženo je, do hukotu plamenů,

které zhltnou, co jim přijde do cesty,
žlutí netopýři zachycení na klestí.
Holí rozhání se bůh jak uhlíři
S nadějí, že požáry se rozšíří.

Metropole v žlutém dýmu záhy dodýchá,
propasti se němě vrhá do břicha.
Nad žár trosek ale obrovitě ční
ten, jenž k nebi třikrát divě mávne pochodní,

nad odlesky mračen zdraných od vichřic,
nad studené pouště mrtvé černi vstříc.
Aby všechno sžehl ranou morovou,
na Gomoru lije oheň se smolou. („Válka I“ 50–51) 

Kráčí však obrovitě a bez prodlev
krvavým časem smrt jako veliký stín
a z dalekých rovin ještě ohnivě zní
umírající hlasy: křik a chvalozpěv. („Válka II“ 54)

Na bojištích první světové války proti sobě stáli vojáci připravení položit své životy 
nikoliv pouze za rodnou zem, ale především za hodnoty evropské civilisace. Obě strany 
hájily stejnou věc, zvítězit nemohl nikdo (Steiner, In Bluebeard’s Castle 21–27). 

Počátek války byl idealistický, byla to válka za zachování hodnot a byla vedena ide-
alisty. Dobrovolně se do války hlásili vzdělanci, umělci, vysokoškolští studenti. Byla to 
válka vyhlazovací a je velmi pravděpodobné, že v ní zahynula budoucnost Evropy. (In 
Bluebeard’s Castle 33). Procentuální zastoupení inteligence a umělců je statisticky dolo-
ženo, stejně jako destrukce populace v některých částech Evropy (In Bluebeard’s Castle 
33). „Velká“ válka evropskou hodnotovou krisi nevyřešila, příčinu války nelze válkou 
odstranit; v roce 1918 bylo vyhlášeno příměří, kterého obě strany využily k dalšímu zbro-
jení. Převratný rozvoj technologií změnil v roce 1945 způsob vedení války5, nyní války 
nikoliv na bitevních polích, ale války technologické, jež se zaměřuje na ekonomické pod-
robení a kulturní kolonisaci. 

Konec války je stále v nedohlednu. Hranice západní civilisace se už nemohou rozšiřo-
vat, je možné pouze dobývat vzdorující oblasti. Kulturní kolonisace probíhá prostřednic-
tvím „vývozu“ základních myšlenek, názorů a postojů, technologií a medií (od fonetické 
abecedy a léků až po koncept demokracie a multikulturalismu), zároveň jsou ale „vyvá-
ženy“ i vnitřní krise, tense a problémy evropské civilisace. Jde na příklad o krisi státních  
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forem, především demokracie, která nikdy neprokázala svou životnost jinde než v rámci 
západní kultury (srov. Miłosz, Svědectví poesie 106).

***

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že problematika demokracie s uvažováním o kul-
tuře „moderní“ společnosti úzce souvisí. Za prvního myslitele, který se zabýval kulturou 
v moderním smyslu, se zpravidla považuje anglický básník a kritik Matthew Arnold. Ve 
svém mimořádně vlivném díle, z něhož proslula zejména rozsáhlá esej Kultura a anarchie 
(Culture and Anarchy, knižně poprvé 1869), jako první reagoval na kulturní proměnu, jíž 
v období rozvinuté industrialisace prodělalo britské společenské prostředí (Williams, Cul-
ture and Society 110–112). V tomto období si třída pracujících poprvé uvědomila svůj spo-
lečenský potenciál; početná třída nevzdělaných lidí se náhle stala důležitou společenskou 
silou a neodbytně si nárokovala oblasti společenského a kulturního života, z nichž byla 
dříve vyloučena. Buržoasní řád se pod tlakem mas hroutil, nastalo období utopického libe-
ralismu a masové demokracie. Se vznikem a rostoucím vlivem masové kultury se z kul-
tury tradiční, která byla od počátku v rukou vzdělané menšiny, začala vytrácet autorita.

Matthew Arnold byl prvním kritikem, který si uvědomil, že bez autority kultura v „tra-
dičním“ smyslu zanikne; jediný způsob, jak se podle Arnolda lze hrozbě kulturní anarchie 
z posice stoupence tradičního pojetí kultury bránit, je dát masám vzdělání, dokázat jim, 
že okamžité uspokojování chvilkových potřeb a tužeb není ani zdaleka to jediné, co může 
život skýtat, že kultura není zbytečná, ale pro život společnosti důležitá, že má cenu bojo-
vat o její zachování, protože lidskému životu dává smysl, který jedince přesahuje. Arnol-
dovým cílem v Kultuře a anarchii bylo postavit kulturu proti anarchii, „doporučit kulturu 
jako velkou pomoc v našich současných obtížích. Kulturu jako snahu o celkové zdokona-
lení sebe sama prostřednictvím poznání těch nejlepších myšlenek a nejlepších slov o tom, 
co se člověka nejvíce dotýká“ (Culture and Anarchy 6). 

Kulturu Arnold chápal jednak jako souhrn těch nejvýznamnějších děl lidského ducha, 
zároveň ale také jako kultivační proces představovaný jejich studiem. Arnold neuvažoval 
pouze o kultuře literární, nýbrž o kultuře obecné: kultura by měla člověka „jako harmo-
nické zdokonalování vést k získání skutečné lidské dokonalosti a jako všeobecné zdo-
konalování by měla vést k rozvoji všech částí naší společnosti“ (Culture and Anarchy 
11). Osvojením kulturních standardů, zdokonalením sebe sama, na němž se nutně musejí 
podílet všechny společenské třídy, by podle Arnolda bylo možné společnost kultivovat. 

Arnold se domníval, že ke zdokonalování jedince by měl výrazně přispívat stát (Cul-
ture and Anarchy 204), který popisoval jako nástroj našeho „nejlepšího já“ (Culture and 
Anarchy 89) a „střed světla a autority“ (Culture and Anarchy 94). Soudobou anglickou 
společnost Arnold dělil na tři složky nebo třídy. První z nich byla aristokracie, o níž mluvil 
jako o společenské třídě barbarů (Barbarians). Aristokracie podle Arnolda neztělesňuje 
žádné společensky užitečné ctnosti, veškerou svou energii věnuje snaze o zachování stá-
vajícího společenského uspořádání. Snaha o uskutečnění ideálního státu nemůže vycházet 
ani ze středních tříd (ty Arnold nazývá Filištíny, Philistines), protože ty se věnují zbož-
ňování a opečovávání modelu osobního úspěchu, bohatství, průmyslu, výroby a pokroku. 
Ideál harmonického rozvoje všech složek společnosti a dosažení celostní dokonalosti 
skrze kulturu je naprosto cizí i třídě pracujících, kterou Arnold označuje opatrně jako lid 
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(Populace). Lid touží pouze po okamžitém uspokojování svých potřeb a tužeb, případně se 
snaží co nejrychleji proniknout do třídy Filištínů (Culture and Anarchy 98–128).

Tyto hlavní společenské síly, jejichž konflikty stály v pozadí sociálních střetů soudobé 
Anglie, ideální stát vytvořit nemohly. Arnold se domníval, že v každé z těchto tříd existuje 
jistý počet jednotlivců, kteří se nechtějí podřídit tlaku většiny a touží překročit omezení 
své třídy. Tito „cizinci“ (aliens) (Culture and Anarchy 109), jak je nazýval, se spíše než 
pravidly dané třídy nechávají vést vyšším principem obecné humanity, který jednotlivce 
vede ke snaze o zdokonalení sebe sama i společnosti. Ožívá v nich „nejlepší já“ (best self) 
(Culture and Anarchy 89), které je sice latentně přítomno v každém člověku, ale u většiny 
lidí se tlakem jejich společenské třídy rozplývá v „každodenním já“ (everydary self) (Cul-
ture and Anarchy 88); jedině oni se mohou pokusit zbytek společnosti probudit. 

Hlavními prostředky takového probuzení by podle Arnolda měly být vzdělání, poe-
sie a kritika. Vzdělání člověka povede k poznání toho nejlepšího, co kdy bylo myšleno 
a řečeno, ustaví tak obecný kulturní základ, který vytvoří prostředí pro kritické myšlení. 
Poesie, kterou Arnold definoval jako „kritiku života“, vždy směřovala k ideálu krásy 
a dokonalosti. Právě poesie, jelikož je schopna oslovit velké množství lidí, může pomoci 
ustavit trvalý kulturní standard, v jehož základu bude kritický postoj k současnému stavu 
společnosti, snaha o jeho zlepšení a ideál zdokonalování („The Study of Poetry“ 1–55). 
O ustavení obecného kulturního standardu usiluje i kritika, o níž Arnold mluvil jako 
o „nezaujaté snaze poznat a dále předávat ty nejlepší vědomosti a myšlenky světa.“ Kri-
tika v Arnoldově pojetí znamená především zaujetí kritického postoje, kritické myšlení 
a reflektovanou existenci v rámci společnosti, které by, jak se domníval, mohly přispět 
k vytvoření spravedlivějšího společenského uspořádání („The Function of Criticism at The 
Present Time“ 1–41).

Arnold chápal kulturu jako snahu o dosažení skutečného poznání i jako celek tohoto 
poznání, jako poznání toho, jaké je správné konání, i jeho praxi. Kultura pro něj nepředsta-
vovala statický souhrn uměleckých děl, společenských zvyků, norem apod., ale především 
proces, hledání způsobů, jak zdokonalit sebe sama i společnost. Jako taková je kultura 
prostředím, kde by skrze kritiku současného života mělo docházet k hledání nových cest, 
jak se ethicky a mravně nejlépe vyrovnat se současnou situací. V neposlední řadě byla 
pro Arnolda kultura oblastí transcendence, která snad v „moderní“ společnosti jednou 
nahradí náboženství. Arnold obecně chápal kulturu především jako projekt kultury, plán 
na záchranu toho dobrého, co tradiční kultura ztělesňovala, a projekt vytvoření kultury 
nové, která by byla součástí spravedlivějšího společenského řádu.

  
***

Charakteristickým znakem „moderní“ společnosti není jen zmíněný rozpor mezi civi-
lisací a kulturou, ale rovněž rozpor mezi kulturou a společností. V polovině 19. století 
už bylo zcela zřejmé, že „moderní“ evropská společnost umění nepotřebuje.6 Představa 
nového Vergilia oslavujícího „moderní“ život je vnitřně rozporná7; „moderní“ básnická 
themata (technika, industrialisace, velkoměsto, svět zbavený duchovna apod.) podněcují 
spíše vyhraněnou básnickou citlivost Charlese Baudelaira (1821–1867), Tristrana Cor-
bièra (1845–1875), Julesa Laforgua (1860–1887) ad. 

Kolem roku 1850 došlo k zásadní proměně umělcovy existence a jeho role ve 
společnosti. Básník přestal být ztělesněním kulturních a civilisačních, politických a 
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společenských hodnot, jako byl Homér, Vergilius, Ovidius, Dante nebo později kupříkladu 
Camões. Básníci se musejí spokojit s oblastí estetickou a ethickou; estetické a ethické už 
ale není považováno za přirozeně souladné; objevuje se antagonismus mezi ethosem bás-
níka a společností. 

Czesław Miłosz se ve Svědectví poezie (Swiadectwo poezji, 1983) zabýval souvis-
lostmi l’art pour l’artu a všeobecně pociťované krise ethických a mravních hodnot a kon-
statoval, že ztráta metafysického základu podnítila vznik estetiky, která umělecké dílo 
považovala za svébytný antisvět. Tento antisvět je dokonale soběstačný a nezávislý, podří-
zený jen vlastním zákonitostem, krise hodnot ho proto nemůže ohrozit (Svědectví poesie 
49). Rozpor mezi reálným světem a estetickým antisvětem pociťoval i největší francouz-
ský symbolista Stéphane Mallarmé (1842–1898), který se domníval, že celý vesmír bude 
jednou obsažen v Knize (le Livre) (Mallarmé 674)8, čímž reálný svět zcela estetisoval.

Svérázným způsobem tento rozpor mezi ethickým a estetickým řešil později významný 
americký modernistický básník Wallace Stevens (1879–1955), který rovněž považoval 
reálný svět našeho života a estetický antisvět uměleckého díla za dvě sice související, 
nicméně bytostně odlišné oblasti. Jejich rozpornost překlenuje imaginace, která je podle 
Stevense výlučně lidskou schopností, ale zároveň i metafysickou silou. Imaginace, která 
předchází rozum, člověku umožňuje existovat v reálném světě, protože „do skutečného 
vnáší neskutečné“ (Stevens, The Necessary Angel 150), umožňuje vnímat „běžné v neob-
vyklém, opak chaosu v chaosu“ (The Necessary Angel 153). Tímto způsobem imaginace 
vnáší do reálného světa lidský smysl. Umělecká tvorba umožňuje navrátit se k původnímu 
vnímání a obnovit souladnost s autentickým základem lidského bytí. Základem poesie je 
pro Stevense, stejně jako pro symbolisty, abstrakce: imaginativní činnost mysli, již proni-
káme k věci samé. „Žijeme v mysli [...], a pokud žijeme v mysli, pak žijeme s imaginací,“ 
píše Stevens (The Necessary Angel 140).     

Mallarmé tvrdil, že vesmír spěje ke Knize, Stevens, že poesie je lidský vesmír. 

Muž sklonil se nad svojí kytarou;
jak nějaký krejčík. Den byl zelený.

Řekli mu: „Ty s tou modrou kytarou
nehraješ věci tak jak jsou.“

Muž odpověděl: „Věci tak jak jsou
se mění, hrány modrou kytarou.“

Řekli mu pak: „Jenom hraj, musíš hrát
melodii, jež není v nás, a přesto právě nás,

tu melodii, hranou modrou kytarou,
o věcech přesně tak jak jsou.“ (Stevens, Muž s modrou kytarou 52) 

Stevense lze považovat za stavitele slovních světů. Tyto imaginární světy, které exis-
tují pouze v souvislosti se světem reálným, jehož podobu proměňují, lze ale stvořit pouze 
z jazyka, protože imaginace přebývá ve slovech. Z nostalgického tónu mnoha jeho básní 
je ovšem patrné, že harmonickou souladnost světa a jazyka už Stevens považoval za věc 
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minulou. Čtenář, který se v pozdní hodinu sklání nad knihou, už četbou nesplývá s domem, 
nocí, světem, jak je tomu v krásné, byť tesklivé Stevensově básni „Dům byl tichý a svět 
byl poklidný“ (The House was Quiet and the World Was Calm, 1947):

Dům byl tichý a svět byl poklidný.
Čtenář se změnil v knihu; letní noc

byla jak vědomé bytí knihy.
Dům byl tichý a svět byl poklidný.

Slova šla, jako by knihy nebylo,
čtenář se ale skláněl nad stránkou,

chtěl se sklánět, chtěl mnohem nejvíc být
učencem, pro nějž má stránka pravdu, pro nějž

je letní noc jak dokonalost myšlení.
Dům byl tichý, protože musel být.

To ticho bylo část významu, část mysli:
vstup dokonalosti až na stránku.

A svět byl klidný. Pravda v klidném světě,
v němž schází jiný význam, sama je

klidná, sama je léto a noc, sama
je čtenář, pozdní, jenž se tam sklání a čte. 
    (Stevens, Dům byl tichý a svět byl poklidný 94)

***

Nový způsob valorisace své existence evropská civilisace založila na vědeckém 
poznání, které se v 19. století začínalo osvobozovat od nadvlády slova. Až do 17. století 
byl jazyk svrchovaným prostředkem lidského vnímání světa i jeho poznání. Slovo bylo 
nejen prostředkem, jímž lidé udělovali vnější skutečnosti smysl, bylo především speci-
ficky lidským smyslem, umožňujícím objevování vnitřní i vnější imaginární krajiny, kte-
rou jsme si zvykli nazývat světem (Steiner, „The Retreat from the Word“ 43, 45). Až do 
doby Goethovy bylo myslitelné, aby výjimečně nadaný jedinec obsáhl jak sféru vědec-
kého, tak humanitního vzdělání. Dnes je vědecké poznání téměř zcela neverbální9 („The 
Retreat from the Word“ 35–36). Evropská civilisace a kultura, vyrůstající z hebrejských 
a hellénských kořenů, byla od samého počátku civilisací a kulturou slova. Zneuznání auto-
rity slova a jeho vytlačování ze sfér, kde bylo dříve dominantní, do značné míry určuje 
podobu i vývoj moderního umění („The Retreat from the Word“ 40–41). Od Stéphana  
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Mallarméa vede přímá cesta k F. T. Marinettimu (1876–1944) a hnutí dada, které se poko-
ušelo o destrukci jazyka jakožto posledního útočiště tradičního řádu.10 

***

Na počátku 20. století se rozpadla struktura vnitřních kulturních forem, která předsta-
vovala samotný základ evropské civilisace; mnohé myšlenky, hodnoty a postoje přetrvá-
vají, procházejí však zásadní proměnou, některé jsou přehodnocovány, jiné devalvovány 
nebo marginalisovány. Takto byl mnohokrát přehodnocen humanismus, který je v sou-
časné době považován téměř za příčinu všeho zla. S humanistickou ideologií je úzce spjato 
také evropské pojetí vzdělanosti (a vzdělání); vzdělanost v současnosti rozhodně nelze 
považovat za cíl, který má svou hodnotou a opodstatnění v sobě samém. Ti nejvzdělanější 
jsou dnes vysoce specialisovaní vědci, kteří se kvůli své specialisaci neshodnou ani nedo-
mluví mezi sebou (Steiner, „The Retreat from the Word“ 53), a na veřejnosti působí negra-
motným dojmem. Případně jsou součástí některého z mozkových trustů, což znamená, že 
se domluví pouze mezi sebou. Výmluvnost se stala podezřelou. Citace, parafráze a aluse, 
které k evropskému pojetí literatury a gramotnosti neodmyslitelně patří, se staly nesro-
zumitelnými (Steiner, „Text and Context“ 10; Steiner, „After the Book?“ 194). Žijeme 
v „postkultuře“ (Steiner, In Bluebeard’s Castle 48).

***

Role, jakou při proměně vnitřních kulturních forem sehrály industrialisace, urbani-
sace, rychlý rozvoj technologií a techniky spolu s vlivem elektrických medií, je všeobecně 
známa. Méně pozornosti se bohužel věnuje vlivu, jaký mělo masové šíření gramotnosti na 
euroamerické chápání kultury. Gramotnost ve 20. století přestala být kulturním výdobyt-
kem a stala se společenským požadavkem; gramotnými se začali stávat lidé, kteří nejsou 
schopni rozlišovat mezi kulturními statky a nejsou připraveni vést kultivovaný život (srov. 
Eliot 57, 80, 101, 108). Inflace gramotnosti přeskupila strukturu společnosti, do jejího 
jádra vnesla masu průměrných lidí, kteří začali určovat měřítka vkusu a hodnotící kriteria 
umění. Nerozlišujeme už mezi vysokým a pokleslým v kultuře a mezi vysokou a pokleslou 
kulturou; dnes chápeme kulturu velmi široce — patři do ní téměř cokoli, ale nelze v ní 
rozlišovat. Vzniklo kulturní odcizení; kultura už člověku nepřísluší, je chápána spíše jako 
prostředí, v němž musíme žít. T. S. Eliot (1888–1965) kulturu považoval ještě za ideál, za 
„to, co způsobuje, že život má cenu žít“ (Eliot 27), ale už i za „způsob života“ (Eliot 41).

Ve svých společenskokritických esejích byl Eliot schopen velmi citlivě popsat projevy 
nepřítomnosti životné struktury hodnot v životě „moderních“ evropských společností. 
Mnohé z jeho postřehů dodnes neztratily na výstižnosti:

Pokud to vypadá, že vzdělání upadá, že je stále více chaotické a nesmy-
slné, je tomu především proto, že nemáme žádné ustálené společenské 
uspořádání, proto, že máme zároveň nejasné a rozdílné názory na to, jaký 
druh společnosti chceme […]. Naši theorii vzdělání musíme odvodit z naší 
životní filosofie. Ukazuje se, že ve skutečnosti jde o náboženský problém.
(Eliot, Points of view 154)
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Slovem „provinciální“ myslím také zkreslování hodnot, jejich potla-
čování či naopak povyšování, které nepramení z nedostatečně širokého 
geografického rozhledu, ale z toho, že měřítka získaná ve velice omezené 
oblasti aplikujeme na celou lidskou zkušenost. V důsledku toho pak dochází 
k směšování podružného a podstatného, pomíjivého a stalého. V naší době, 
kdy lidé čím dál tím častěji řeší problémy života prostřednictvím techniky, 
vzniká novy druh provincialismu, který si snad zaslouží nového jména. Je 
to provincialismus ne prostoru, ale času, provincialismus, v němž se lidské 
dějiny proměňují v pouhou kroniku lidských vynálezů, které jsou odepsány, 
jakmile splní svůj účel, provincialismus, podle něhož svět je pouze vlast-
nictvím živých, vlastnictvím, na němž mrtví nemají žádný podíl. Nebezpečí 
tohoto druhu provincialismu spočívá v tom, že pak všichni, všechny národy 
zeměkoule, mohou být provinciální společně. A ti, kdo se nechtějí stát pro-
vinciálními, mají jedinou volbu: stát se poustevníky. Kdyby tento provin-
cialismus vedl k větší toleranci ve smyslu shovívavosti, snad by se dalo 
něco říct na jeho obranu. Daleko pravděpodobnější však je, že povede k naší 
lhostejnosti v těch záležitostech, v nichž bychom si měli udržet nějaké rozli-
šující dogma nebo měřítko, a k naší netolerantnosti v záležitostech, které by 
mohly zůstat otázkou místní či osobní volby. (Eliot, „Co je klasik?“ 70–71)

***

Tradiční pojetí kultury je elitářské; jde ale o elitu inklusivní, nikoli exklusivní. Důsledky 
marginalisace kulturní elity v „moderní“ společnosti se zabýval britský kritik F. R. Leavis, 
který výstižně popsal „moderní“ antagonismus mezi kulturou a civilisací: „Kultura byla 
vždy v rukou menšiny. Nyní si je menšina vědoma nikoli pouze nepříznivého, ale nepřá-
telského prostředí. […] ‚Civilisace‘ a ‚kultura‘ se stávají antithetickými pojmy. Nejde jen 
o to, že moc a autorita z kultury zmizely, ale že část bezpochyby nezištných obav o civi-
lisaci je, vědomě nebo nevědomě, kultuře spíše nepřátelská“ (cit. in Storey 28). Kultura 
přestala představovat relativně stálou hodnotovou strukturu; dnes jde o nerozlišené pros-
tředí, v němž mohou vedle sebe poměrně mírumilovně existovat dříve zcela neslučitelné 
názory, postoje a přesvědčení. Na počátku 20. století se z kultury začala vytrácet kategorie 
smyslu, a tedy i smysluplnosti, o níž je možné mluvit pouze tehdy, existuje-li životná 
vazba k obecné hodnotové struktuře.

 
***

Během 20. století se tradiční evropské pojetí vzdělanosti vytratilo z většiny universit; 
vzdělání bylo nově vymezeno tak, aby vyhovovalo možnostem mas. Přišlo období, které 
R. P. Blackmur příznačně nazýval „novou negramotností“ (cit. in Steiner, „The Retreat 
from the Word“ 46). 

Slovesné umění evropské tradice po věky hraničí se třemi sférami: hudbou, obrazem 
a tichem (Steiner, „Silence and the Poet“ 58). Básníci, kteří pociťovali stále větší výhrady 
vůči jazyku používanému masami, se poesii pokoušeli vrátit ztracenou prestiž jednostran-
ným rozšířením jejích hranic – básně byly mnohdy chápány jako hudební nebo obrazové 
komposice. Mnozí nadaní básníci ale začali dávat přednost výmluvnosti mlčení („Silence 
and the Poet“ 74). Mlčení člověka, který má co říct, přestalo být hanbou a stalo se ctností.11



111

Jakub Guziur • Slepnoucí Apollon, kastrovaný Dionysos

K Friedrichu Hölderlinovi (1771–1843) svět ještě promlouval, případně mu byl pros-
tředím, kde je možno skrze slovo vznítit ducha a uvědomit si souladnost světa a člověka 
(Hölderlin, „Rýn“ 45; Hölderlin, „Pěšky venku“ 57–60). Pro R. M. Rilkea (1875–1926) 
naše bytí už bylo mlčením světa: „Neboť se zdá, že všechno v nás mlčí“ (Rilke 15). 

***
Devalvace jazyka úzce souvisí s marginalisací humanistických hodnot. Humanistická 

tradice předpokládá, že poesie – a v širším kontextu umění jako takové – je prostředkem 
humanisace člověka (srov. Steiner, „Eros and Idiom“ 111; Steiner, „Humane Literacy“ 27; 
Steiner, „To Civilize Our Gentlemen“ 81), že je nejen nositelkou jistých hodnot, myšlenek 
a postojů, ale že člověka v ideálním případě činí lidským. Poesie člověka konfrontuje 
s neznámým a neprožitým, zpochybňuje a prověřuje jeho názory, postoje a přesvědčení, 
odhaluje nové myšlenkové a emocionální oblasti a problémy. Takto čtenáře komplikuje, 
komplikuje lidské srdce. Čím složitější je lidské srdce, čím lepší má povědomost o výz-
namu, důsledcích a souvislostech lidských činů, tím menší je pravděpodobnost, že při 
rozhodování zvolí nesprávně. Poesie člověka humanisuje, protože napomáhá kultivaci cit-
livosti a empatie, zdůrazňuje složitost člověka a světa.

Lze ale skutečně vnímat umění jako „přípravu na život“? Činí nás skutečně citlivěj-
šími? Nepřehluší mnohdy křik v básni křik z ulice? (Steiner, „To Civilize Our Gentlemen“ 
82). Neměl nakonec pravdu Gustave Flaubert (1821–1880), který prohlásil: „Četba knihy 
účinkuje na mne více než skutečné neštěstí“? (Flaubert 11). Pokud ano, pak nás umění 
nečiní vůči světu citlivějšími, naopak: umění nás životu vzdaluje. 

Zkušenost, kterou Evropa prodělala ve 20. století, ostře ukázala, jak problematické 
je pojetí umění jako prostředku humanisace. Zjistili jsme, že je možné zastávat vysokou 
funkci v koncentračním táboře a mít v knihovničce výbor z Rilkeových básní – uprostřed 
naprosté negace humanity číst poesii výsostného básníka. A rozhodně nelze tvrdit, že tento 
člověk nepochopil, že četl špatně. Mohl to být velmi citlivý čtenář (Steiner, „To Civilize 
Our Gentlemen“ 81). Vždyť ve 20. století jsme snad více než kdy jindy byli svědky koexis-
tence a dokonce spolupráce umění a radikálních forem společenského a politického teroru. 

***

Různé formy společenské a politické nelidskosti, destrukce lidské individuálnosti12, 
jakož i další charakteristické vlastnosti „moderních“ evropských společností, které mů-
žeme považovat za přímé důsledky zhroucení buržoasních hodnot, se projevují postupnou 
devalvací jazyka. Z jazyka, který byl oddělen od mravního a citového rozměru lidského 
života, se stává bestie (Steiner, „The Retreat from the Word“ 45): je plný floskulí, rigidních 
metafor, slov k ničemu neodkazujících, nejasných definic a obecných hesel, pro něž jsou 
odsuzováni konkrétní lidé. Jazyková devalvace a dehumanisace jdou ruku v ruce.13 Slova 
přestávají být lidská, tváří v tvář nelidskosti ztrácejí hodnotu a smysl – nejvýmluvnější je 
ticho. 

Je nutné rovněž zmínit zásadní proměnu rozložení jazykového diskursu, jehož 
důsledky zasahují všechny oblasti lidského jazyka. Rozdělíme-li diskurs na vnitřní a 
vnější jazyk a porovnáme-li jejich dnešní poměr s jejich poměrem v 17. století, nutně doj-
deme k závěru, že naprostá většina toho, co bylo dříve součástí vnitřního jazyka, se dostala 
do sféry jazyka vnějšího, veřejného (Steiner, „The Distribution of Discourse“ 94). Sféra 
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vnitřního jazyka, tedy jazyka, který člověk používá pouze v dialogu se sebou samým, 
téměř zmizela. Je důležité si uvědomit, že tento vnitřní rozhovor úzce souvisí s identitou 
jednotlivce i s jeho duševním zdravím. K nejdůležitějším thematům vnitřního rozhovoru 
člověka patřilo náboženství a sexualita, ty jsou dnes přirozenou součástí veřejného dis-
kursu (Steiner, „A Remark on Language and Psychoanalysis“ 57–58). V případě nábožen-
ství už dnes mnohdy jen jeho. Souvislost se zhroucením buržoasních hodnot je zřejmá, 
důsledky pro život člověka nedozírné. 

Jako lidé stále ještě žijeme v jazyce14, proto explicitnost a především naprostá svoboda 
thematu vedou ke standardisaci sexuality a její brutalisaci (Steiner, „Eros and Idiom“ 130). 
Zdá se, že sexuální konotace jsou dnes přirozenou součástí každodenního jazyka, napří-
klad reklama je dnes v nebývalé míře sexualisována. Existuje hluboká souvislost mezi 
jazykem a soukromím, mezi zvnějšněním vnitřního jazyka, destrukcí představy soukromí 
a směšováním soukromého a veřejného, které v mnoha případech dnes nelze vůbec  
rozlišit15 (Steiner, Grammars of Creation 262–265). Soukromý, často intimní život se 
stává součástí politiky, politika rozměrem soukromého života.16

***

Jedním z nejcitlivějších pozorovatelů vyprazdňování, instrumentalisace a dehumani-
sace jazyka byl dramatik Eugène Ionesco (1909–1994). V jeho hře Židle (Les chaises, 
1952) dvě postavy, stařeček a stařenka, chystají židle na večerní slavnostní událost. Žijí 
na ostrově, stařeček zde několik desítek let pracoval na velkém díle, které mělo předsta-
vovat poselství a odkaz lidstvu. Mají přijet hosté, aby si od objednaného řečníka vyslechli 
výsledek stařečkova celoživotního úsilí. Večer stařeček a stařenka vítají hosty, ti jsou však 
neviditelní, židle zůstávají prázdné. Poté, co se dostaví řečník, stařeček a stařenka spáchají 
sebevraždu. Lhostejný řečník, který měl předat poselství lidstvu, je hluchoněmý.17 

***

Jazyk je živý organismus – vzniká, žije, ale může také zaniknout, pokud ztratí schop-
nost sloužit jako přesný a účinný nástroj lidského bytí ve světě. George Steiner, který 
v celém svém díle poukazuje na vzájemnou spjatost jazyka, identity, soukromí, paměti, 
gramotnosti, tradice, svobody a odpovědnosti, dokládá, že zhroucení vnitřních kulturních 
forem evropské civilisace, různé formy společenské a politické zrůdnosti, stejně jako 
hegemonie masové kultury, ve 20. století zasadily jazyku ránu, kterou bude jen velmi 
těžké zacelit  („Silence and the Poet“ 69). 

***

Na zásadních proměnách, jimiž všechny složky společnosti a kultura ve 20. století 
prošly, se významným způsobem podílel nebývale rychlý vývoj a aplikace technologií. Je 
veliká škoda, že se komplexním působením medií a technologií na člověka, kulturu a spo-
lečnost začali kritikové zabývat až ve 20. století. Vliv techniky a technologií na umění jako 
předmět uměnovědného zkoumání se objevuje až ve studii Waltera Benjamina „Umělecké 
dílo ve věku technické reprodukovatelnosti“ (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Tech-
nischen Reproduzierbarkeit, 1935–1936).
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Benjamin si uvědomil, že technická reprodukovatelnost dosáhla kolem roku 1900 jis-
tého standardu, na jehož základě si začala přisvojovat soubor tradovaných uměleckých 
děl jako svůj objekt, a takto způsobila hluboké změny nejen v jednotlivých uměleckých 
dílech, ale především v samotném pojetí tradice (Benjamin, „Umělecké dílo ve věku tech-
nické reprodukovatelnosti“ 196–198). Technická reprodukovatelnost se stala nejen novým 
uměleckým postupem („Umělecké dílo ve věku technické reprodukovatelnosti“ 196), ale 
rovněž (namísto tradice) samotným mediem umění. Jedinečnost umění, jeho „tady a teď“ 
(„Umělecké dílo ve věku technické reprodukovatelnosti“ 197), byla nahrazena maso-
vou reprodukcí. Spolu s likvidací tradiční hodnoty kulturního dědictví, kterou Benjamin 
označuje jako „rub současné krise a obnovy světa“ (Benjamin, „Umělecké dílo ve věku 
technické reprodukovatelnosti“ 198), se minimalisuje společenská funkce umění, které se 
poprvé v historii člověka vymaňuje z vazby na svůj původ v rituálu („Umělecké dílo ve 
věku technické reprodukovatelnosti“ 198–201). Oddělení umění od jeho rituální funkce 
rovněž znamená konec autonomnosti uměleckého díla („Umělecké dílo ve věku technické 
reprodukovatelnosti“ 200–201). 

Na některé postřehy Waltera Benjamina později navázal kanadský filosof Marshall 
McLuhan, jehož hluboké úvahy o vztahu medií a technologií k lidskému vědomí, kultuře 
a civilisaci začínáme oceňovat až dnes. Jednou ze základních McLuhanových thesí je, že 
nová media18 zásadním způsobem proměňují lidské vnímání světa.19 Jejich vliv je podpra-
hový („Kultura je náš obchod“ 58), vedou ke změně v myšlení a vnímání časoprostorových 
vztahů světa, ke vzniku nového vědomí („Kultura je náš obchod“ 48). Přesněji: media 
nemění strukturu našeho myšlení a vnímání, mění strukturu našeho světa („McLuhan jako 
použitá literatura“ 253). Z těchto důvodů McLuhan považuje technologie za extense člo-
věka a prohlašuje, že ve chvíli, kdy nová technologie přeskupí strukturu lidského světa, 
dochází ke změně celé kultury („Gutenbergova galaxie“ 145).

Podle McLuhana existují pouze dvě základní podoby organisace lidské společnosti: 
kmenová (orientovaná akusticky) a civilisovaná (orientovaná visuálně) („Postoje a pod-
vody manažerské minulosti“ 90). Technologií, jež od základu proměnila lidské vnímání, 
byla fonetická abeceda, která odděluje význam od znaku a zvuk převádí ve visuální kód 
(„Gutenbergova galaxie“ 126). S McLuhanem v tomto souhlasí i současná kulturní antro-
pologie; na příklad Claude Lévi-Strauss (1908–2009) považoval fonetickou abecedu za 
určující rozlišovací znak mezi myšlením člověka archaických a moderních společností 
(Lévi-Strauss 21). 

McLuhan poukazoval na skutečnost, že „žádný piktografický, ideografický nebo hie-
roglyfický způsob psaní nemá civilisační sílu fonetické abecedy“ („Gutenbergova galaxie“ 
126). Prostřednictvím fonetické abecedy, která vytváří individualisované vědomí, se lidé 
zbavili kmenovosti a civilisovali se („Gutenbergova galaxie“ 154): 

Vliv fonetické abecedy je dost silný k tomu, aby rozbil kmenová pouta, 
ale také aby vytvořil individualisované vědomí (levé hemisféry). Tuto moc 
má sama fonetická gramotnost – naše abeceda. („Zákony médií“ 359) 

Písmo pomáhá ovládat prostor. Písmo rovněž vytváří město. Schop-
nost tvarovat prostor písmem plodí schopnost organisovat prostor archi-
tektonicky. Lze-li přepravovat zprávy, vznikají cesty, armády a říše. Říše 
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Alexandra a císařů byly v zásadě vybudovány papírovými trasami. („Mar-
shall McLuhan versus Playboy“ 265)

Fonetická abeceda člověka vymanila z psychoakustického kontinua a orientovala jej 
visuálně, odrazila se také v příklonu k abstrakci a ve změnách ve struktuře společnosti 
(„Gutenbergova galaxie“ 113). Mythické prostředí nezná kategorie profánního času a pros-
toru, vliv fonetické abecedy vedl k ustavení těchto kategorií a bezesporu se do značné míry 
podílel i na objevu sbíhavé perspektivy v renesančním malířství a vědě.

Civilisování jedinců a kultur v minulosti záviselo výhradně na visualisaci, kterou 
podporuje gramotnost, a to výslovně gramotnost abecední („Gutenbergova galaxie“ 138). 
Řecko-římskou fonetickou gramotnost do svých základů později přejala křesťanská cír-
kev, která vytvořila kulturní a ideologickou základnu, z níž vyrostla evropská civilisace. 
Gutenbergovým vynálezem, jenž jako první mechanisace složité ruční práce zahájil prů-
myslovou revoluci20 („Marshall McLuhan versus Playboy“ 224), začíná v 16. století věk 
knihtisku, ten končí vynálezem telegrafu (1844), který McLuhan považuje za první elek-
trické medium („Marshall McLuhan versus Playboy“ 224). 

Elektrická media, na rozdíl od medií dřívějších, nerozšiřují funkci jen jednoho smyslu, 
nýbrž přetvářejí celý lidský centrální nervový systém, a takto téměř okamžitě proměňují 
nejen hodnoty, jejich vztahy a celou kulturu, ale i všechny součásti lidské sociální a psy-
chické existence („Marshall McLuhan versus Playboy“ 219, 225). Elektrický pohyb infor-
mací na příklad podnítil vznik konceptu zakřiveného prostoru a neeukleidovské geometrie 
a matematiky. Podle McLuhana v nás dnes vlivem působení elektrických medií znovu 
ožívají duševní procesy a způsoby vnímání lidí archaických kmenových kultur. McLuhan 
zdůrazňoval, že vlivy elektrické technologie „se neprojevují v myšlenkách nebo názorech, 
v oblasti, v níž jsme si zvykli být kritičtí, ale v obyčejném smyslovém životě, který vytváří 
víry a matečné půdy myšlení a jednání“ („Gutenbergova galaxie“ 135). 

Elektrická technologie je okamžitá a všudypřítomná, vytváří globální prostor (psycho-
akustický a hmatový), který má mnoho středů bez okrajů. Zraková technologie zformo-
vala národy, elektrická technologie vytváří kmen, soudržný, hloubkový model vzájemně 
propojených skupin. Upřednostňuje nikoli fragmentární, ale integrální, nikoli mechanické, 
ale organické (McLuhan, „Média a kulturní změna“ 102). Dochází tak k uzavření celého 
lidstva do jediného globálního kmene („Gutenbergova galaxie“ 113). Všechna místa na 
Zemi jsou propojena, z kteréhokoli lze okamžitě vstoupit do kteréhokoli jiného, jakmile 
se na jednom stane něco, co upoutá pozornost informačních medií, okamžitě se o tom na 
všech ostatních místech ví. Všude však vládne mentalita vesnice: žijeme ve zcela globali-
sovaném světě, který je naprosto provinční.

Jak připomíná Zygmunt Bauman, je velmi důležité uvědomit si, že 

technologické rušení časoprostorových vzdáleností lidskou situaci spíše 
polarisuje než homogenisuje. Zatímco jisté lidi osvobozuje od teritoriálních 
omezení a jisté významy, jež vytvářejí komunitu, exteritorialisuje, místo, 
k němuž jsou jiní lidé i nadále vázáni, zbavuje významu i schopnosti posky-
tovat identitu. Pro některé lidi ohlašuje bezprecedentní svobodu od fysic-
kých překážek a dosud neslýchanou schopnost pohybu a jednání na dálku. 
Pro jiné věstí nemožnost přivlastnit si a přijmout vskutku za svou lokalitu, 
s níž nemají velkou šanci zpřetrhat pouta, aby se mohli přesunout jinam. 
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A jestliže ‚vzdálenost už nic neznamená‘, ztrácejí také lokality, oddělené 
vzdálenostmi, svůj význam. To je pro jedny příslibem svobodné tvorby výz-
namů, pro jiné však hrozbou nesmyslnosti. Někteří lidé se mohou z lokality  
– z jakékoli lokality – přesunovat libovolně. Jiní bezmocně přihlížejí tomu, 
jak jim jediná lokalita, již obývají, mizí pod nohama. (Bauman, Globali sace 
27)

Koexistence různých konkurenčních technologií (na příklad tisku a internetu) způ-
sobuje krátkodobé krise identity. Masová kultura je schopna existenciální krise identity 
„spotřebně“ zahnat – okamžitě a pouze krátkodobě, což se projevuje nutností střídat různé 
prefabrikované identity. Identitu, výlučně evropskou hodnotu, už není nutné získat, bránit 
a pečovat o ni – je spotřebním zbožím: 

Trh dodává i modelové příklady identity a spotřebiteli stačí, když bude 
postupovat podle pokynů přiloženého návodu. [...] Identita není vzácné 
zboží. Její nabídka je až nadměrná. Pokud se ‚okouká‘, není její devalvace 
žádnou katastrofou. Zastaralé modely jsou rychle nahrazeny novými, jež 
dosud nejsou tak běžné, a tvorba identity může začít znova [...]. [...] Spo-
lečenské schválení je k identitě přibaleno jako návod k použití.21 (Bauman, 
Svoboda, 79–80) 

Velmi dobře už ale víme, že „krátkodobé změny identity, které se uskutečňují náhle 
a ve velmi krátkých časových intervalech, jsou rozhodně smrtelnější a pro lidské hod-
noty ničivější než války, v nichž se bojuje těžkotonážními zbraněmi“ (McLuhan, „Zákony 
medií“ 364). 

Dnes jsme vtahováni zpět do modu života kmenových lidí – nevědomí hraje v našem 
vědomém životě stále důležitější roli. Poprvé v dějinách se takto aktivně podílíme na 
destrukci nevědomí (McLuhan, „Projev na semináři Vision 65“ 205). Důsledky této sku-
tečnosti nelze odhadnout, je však jisté, že podstatným způsobem ovlivní podobu člověka 
i lidského světa.22

Globálnost našeho světa umožňuje neuvěřitelně rychlý průtok informací, okamžitost 
komunikace však způsobuje, že svobodný projev a především svobodné a tvůrčí myšlení 
se stávají přinejmenším obtížnými („Marshall McLuhan versus Playboy“ 283). Svoboda, 
jak dokládá ve stejnojmenné práci Zygmunt Bauman, zmizela z utopického horisontu; 
svoboda dnes je pouze svobodou spotřeby, která určuje jak lidskou integraci do společ-
nosti, vztah jedince ke společnosti, tak i jeho identitu (Bauman, Svoboda 64–106).

Jednou ze základních vlastností „moderní“ komunikace je, že vede spíše k uspoko-
jení touhy po účasti na průtoku informací než k procesu pochopení a porozumění nebo 
skutečnému dialogu (McLuhan, „Dopis Haroldu Adamsovi Innisovi“ 80) – „Dichotomie 
mezi informací a zábavou skončila“ („McLuhan jako použitá literatura“ 254). Zřejmým 
důsledkem je úpadek verbální gramotnosti a literatury.

Nejde jen o literaturu, spolu s návratem psychoakustického globálního prostoru mizí 
historická perspektiva i smysl pro dějiny23 (McLuhan, „Zákony medií“ 370). Stejně jako 
pro neindividualisovaného člena tlupy i pro nás už dnes dějiny takřka neexistují – vše je 
současnost. Tady a teď, všude a nikde: nic.
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Zánik dějin, tj. ryze evropského chápání dějin, má širší význam, než jen zánik dějinné 
perspektivy, jak dobře věděl Jan Patočka: 

Dějiny jsou a budou jen potud, pokud budou lidé, kteří nechtějí pouze 
‚žít‘, nýbrž jsou právě v odstupu od pouhého života ochotni klást a hájit 
základy společenství vzájemného respektu. Co se tímto způsobem zakládá, 
není bezpečné zajišťování života, nýbrž svoboda, tj. možnosti, které úroveň 
pouhého života překračují. Tyto možnosti jsou v základě dvojí povahy, totiž 
zodpovědná péče o druhé a výslovná vztaženost k bytí, tj. pravda. V těchto 
vztazích není člověk ani závislý ani konsument, nýbrž v podstatném smyslu 
budovatel, zakladatel, rozšiřovatel, uchovávatel společnosti, ovšemže, jak 
už bylo výše řečeno, nikdy bez ohrožení. Toto budování je budování světa, 
jenž je založen v neviditelné oblasti, ale musí být převeden do podoby 
viditelné a trvalé, aby nesl lidský život a poskytoval člověku možnost být 
i nadále a stále znovu dějinně. (Patočka, Evropa a doba poevropská, 100)

Na úvahy Marshalla McLuhana navazuje dílo francouzského filosofa a kulturního kri-
tika Jeana Baudrillarda, který se domníval, že lidé dnešní kultury již žijí jen mezi obrazy: 
simulace světa se stala reálnější než svět. Zmizel samotný koncept reality (Baudrillard, 
Dokonalý zločin 14), ten byl sice ilusí, nicméně osvědčoval se jako hypothesa, jako iluse 
referenčního universa (Dokonalý zločin 23, 24). Ve víření simulací a simulaker, které svět 
nahradily, nelze rozlišovat mezi pravdou a falší, reálným a nereálným, proto dochází k lik-
vidaci rozdílů, kategorií a hodnot (Dokonalý zločin, 25, 46). Mizí dokonce i samotná před-
stava smyslu (Dokonalý zločin 25). Z kultury založené na simulacích mizí existenciální 
pocity krise, odcizení i ztráty identity. Jsme vtaženi do nekonečného proudu simulací a vše 
se nám zdá být v pořádku (Dokonalý zločin 35, 113). Media jsou podle Baudrillarda spíše 
než extensemi člověka, jak tvrdil McLuhan, jeho expulsemi. (Dokonalý zločin 44). Člověk 
byl virtualisován (Dokonalý zločin 36). 

***

Žijeme dnes v jakési globální bublině, ne nepodobné psychoakustickému kontinuu 
paleolitických tlup. Způsob naší existence je převážně sensuální: u paleolitické tlupy iden-
titu jednotlivých členů zajišťovaly sensuální účinky kontinuity specificky lidského zvuku, 
dnes je naše identita dána tím, že jsme součástí globálního toku informací. Stejně jako 
zvuk a slovo mají informace především sensuální, fysický účinek. 

Archaické kultury byly orientovány hodnotově – struktura mythického světa byla dána 
polaritou posvátného a profánního. Důležité byly tradice, archetyp, tabu a rituál, které 
dávaly člověku a světu opodstatnění, hodnotu a smysl; jednalo se o vysoce hierarchis-
ovaný svět, který byl strukturován slovem. Tuto roli v dnešní kultuře přejala informace, 
jakákoli informace. Bauman připomíná, že informace jsou dnes nezávislé nejen na svých 
nositelích, že se rozevřela propast mezi informací a věcí: 

S neustálým a důsledným rozvojem technických prostředků dostaly 
informace možnost cestovat nezávisle na svých fysických nositelích – a také 
nezávisle na předmětech, o nichž informovaly: tyto prostředky vymanily 
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‚označující‘ ze sevření ‚označovaného‘. Oddělení pohybu informací od 
pohybu jejich nositelů a příslušných předmětů potom samo umožnilo dife-
renciaci jejich rychlostí; pohyb informací nabíral na rychlosti mnohem vět-
ším tempem než cestování osob, a tento přírůstek informační rychlosti byl 
rovněž vyšší, než jakého byla s to dosáhnout změna situací, o kterých infor-
mace informovaly. (Bauman, Globalisace 23) 

Takto se dnes člověk, v dobách minulých hrdý subjekt, dobrovolně stává objektem 
informačního toku; s trochou nadsázky lze říci, že informace se staly nositelkami člověka.

Identita člověka dnes závisí na tom, zda se účastní výměny sensuálně působivých 
informací. V naprosté většině případů se jedná o informace neverbální; tento kulturní rys 
takřka prorocky předpověděl McLuhan: „Naše nové technologie se snad mohou vyhnout 
verbalisaci. Pro počítač nebo pro technologii, která rozšiřuje samo vědomí, není v podstatě 
nic nemožné – funguje jako universální prostředí. V jistém smyslu je informační okolí, 
které dnes zažíváme elektricky, extensí samotného vědomí“ („McLuhan jako použitá 
literatura“ 254). Devalvace jazyka, který byl nositelem hodnotové hierarchie, významu 
a smyslu, související s rozpouštěním individuálního vědomí v mediích, vede k nivelisaci 
hodnot, rozdílů a degradaci významu. Degradací významu ztrácíme možnost rozlišovat, 
nelze se ptát, zda je konkrétní věc dobrá nebo zlá, reálná nebo nereálná. Taková otázka 
ztratila původní význam. 

Buďto člověk součástí průtoku informací je, a nebo není, to jsou dvě volby člověka 
dnešní kultury. Informační tok, který rychle destruuje „tradiční“ pojetí času a prostoru24, 
má charakter globálního proudu; způsobuje, že člověk je současně přítomen i rozptýlen 
po celém psychoakustickém prostoru. Jinými slovy: je tady i teď a zároveň nikde a nikdy. 

Naše vědomí je neustále tvarováno sensuálním dopadem informací (jejich obsah je 
bezvýznamný), které u všech členů komunikace vytvářejí totožné vědomí, stejný fysický 
i psychický stav. Dochází tak nejen k nivelisaci významů, ale i ke stírání podstatných 
rozdílů mezi jednotlivci a kulturami, k destrukci tradičně chápané individuálnosti konkrét-
ního člověka25 a unifikaci vkusu.

Četba, jež je nedílně spjata s buržoasními hodnotami evropské civilisace (slovesná 
gramotnost, soukromí, distance, výklad atd.), vyžaduje námahu a odvahu: četba knihy, ať 
se jedná o román nebo poesii, je potenciální existenciální otřes. Četba konfrontuje člověka 
s podstatně odlišným, a tak nebo onak nakonec se sebou samým. Literární i každodenní 
jazyk jakožto imaginativní konstrukce lidského významu a smyslu vyžaduje účast všech 
členů dialogu. Media elektrická (rozhlas, televise apod.) a elektronická (počítačové sítě, 
virtuální realita apod.) od člověka vyžadují především „ponoření“, konfrontují jej nikoliv 
s podstatně jiným, ale se stejným v nekonečně proměnlivé podobě. Z mluvčího, poslu-
chače, čtenáře i diváka se stává uživatel audiovisuálních, případně virtuálních médií, která 
jsou monologická. Člověk se noří do informačního monologu technologií. 

Jedním z důsledků všudypřítomnosti elektrických medií je marginalisace hranic, hra-
nic mezi tělem a technologií i hranic časových a prostorových. Vše je snadno a okamžitě 
přítomné kdekoli, mizí rozlišení mezi přítomným a nepřítomným, blízkým a vzdáleným, 
soukromým a veřejným, vše lze okamžitě zpřítomnit. Začínáme si uvědomovat, že roz-
plynutí hranice ve smyslu iniciačního přechodu bude mít nedozírné následky na psychiku 
člověka: člověk je dospělým, aniž by byl dítětem, a zároveň nikdy nedospívá. 
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Dalším důsledkem je mizení strachu z bolesti a především smrti. Media, jak věděl 
McLuhan, zásadně proměňují ontologický status toho, co je jejich prostřednictvím presen-
továno: „Mnoho lidí bylo ohromeno televisní reportáží o atentátu na Kennedyho. Všichni 
jsme si uvědomovali hloubku vtaženosti, ale necítili jsme žádné vzrušení, žádnou sensaci. 
Když je vtaženost maximální, jsme téměř necitliví“ („McLuhan jako použitá literatura“ 
274). Podstatu změny presentované události medii výborně postihl Baudrillard: 

Role obrazu je vysoce dvojznačná. Protože událost zároveň zvýrazňuje 
a zároveň ji bere jako rukojmí. Funguje jako nekonečné znásobení a současně 
jako diverse a neutralisace (tak jako se to stalo s událostmi z roku 1968). Na 
to se vždy, když se mluví o ‚nebezpečnosti‘ medií, zapomíná. Obraz zkon-
sumuje událost v tom smyslu, že ji pohltí a předloží ji ke konsumaci. Jistě, 
obraz dává události novou působnost, ale už jako události-obrazu.“ 

(Baudrillard, „Duch terorismu“ 91)

Utrpení, bolest, smrt a válka se prostřednictvím audiovisuálních medií staly všedno-
denní součástí našich životů, jsou domestikovány. Zamyšlení nad tímto jevem nám odha-
luje původní účel a hodnotu tabu, která v dnešní kultuře už nemají místo: tabu je hranicí 
posvátného, nedotknutelného.

Strach ze smrti, postoj, který zakládá tradičně chápanou kulturu, byl domestikován 
a personalisován. Smrt jako takovou změnit nelze, lidský postoj k ní – a hodnoty s ním 
související – ale ano:

Lhostejnost vůči trvání transformuje nesmrtelnost z pouhé ideje v životní 
zkušenost a činí z ní předmět okamžité spotřeby: způsob, jakým žijete pro 
daný okamžik, z něho dělá „nesmrtelnou zkušenost“. Jestliže „nekonečno“ 
přežívá transmutaci, je to jen měřítko hloubky či intensity Erlebnis. Neo-
hraničenost možných vjemů se posouvá do místa, které ve snech uvolnilo  
nekonečné trvání. Okamžitost (jež anuluje resistenci prostoru a zkapalňuje 
hmotné objekty) způsobuje, že každá chvíle se zdá nekonečně prostornou; 
tato nekonečná kapacita znamená, že neexistují žádné limity pro to, co lze 
z každičkého okamžiku – jakkoli krátkého a „prchavého“ – vyždímat. (Bau-
man, Tekutá modernita 200) 

Devalvace nesmrtelnosti nemůže znamenat nic jiného než předzvěst 
kulturního převratu, pravděpodobně toho nejzásadnějšího bodu obratu 
v dějinách lidské kultury. Přechod od těžkého kapitalismu k lehkému, od 
pevné modernosti k tekuté bude, jak se možná ještě ukáže, radikálnějším 
rozchodem a bude mít mnohem větší vliv než nástup samotného kapitali-
smu a modernosti nahlížený dosud jako jeden z nejzásadnějších milníků lid-
ské historie přinejmenším od dob neolitické revoluce. Opravdu, v průběhu 
lidských dějin se civilisační úsilí stalo proséváním a usazováním tvrdých 
jader trvalosti v prchavých lidských životech a pomíjivých lidských činech, 
ve snaze proměnit pomíjivost v trvalost, diskontinuitu v kontinuitu, a tudíž 
transcendovat limity vnucené nám smrtelností tím, že smrtelní muži a ženy 
se dali do služby nesmrtelného lidského druhu. (Tekutá modernita 202–203) 
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Je obtížné představit si kulturu, která by byla naprosto apatická k věč-
nosti a vyhýbala se trvalosti. Stejně obtížně představitelná je morálka lhos-
tejná k důsledkům lidských činů a vyhýbající se odpovědnosti za dopad 
takových činů na druhé. Nástup okamžitosti vede lidskou kulturu a etiku na 
nezmapované a neprozkoumané území, kde většina našich zvyků, nauče-
ných způsobů zvládání života, ztratila svou účelnost a smysl. 

      (Tekutá modernita, 206) 

Paměť minulosti a důvěra v budoucnost ovšem bývaly dvěma pilíři, na 
kterých dosud spočíval most naší kultury a morálky spojující pomíjivost 
s trvalostí, smrtelnost člověka s nesmrtelností jeho výkonů, právě tak jako 
život v odpovědnosti se životem pro daný okamžik. (Tekutá modernita 206) 

***

Působením elektrických medií rovněž došlo k proměně „politiky“ umění. Elektrická 
audiovisuální a virtuální média zdůrazňují obraz a interaktivitu; zvuk je v podstatě sekun-
dární, slovo se používá nanejvýš jako komentář. Podstatnou vlastností slovesného umění 
byla aktivisace a kultivace čtenářova vnímání a myšlení. Poesie čtenáři umožňuje spatřit 
obraz, pocítit rythmus a zaslechnout melodii, které jsou vždy do jisté míry individuální, při 
každém čtení jiné, a přístupné pouze skrze slovo. V tomto smyslu můžeme umění a poesii 
považovat za podstatně pluralitní. 

Audiovisuální a virtuální media jsou vysoce preskriptivní, poskytují jeden určitý 
audiovisuální celek navržený tak, aby uspokojil estetické cítění masového „uživatele“.  
V dlouhodobé perspektivě takto dochází k unifikaci vkusu. Vnímání masového uživatele 
není aktivisováno, ale nasycováno. V tomto smyslu můžeme tvrdit, že ve srovnání s plura-
litním slovesným mediem jsou media audiovisuální a virtuální spíše totalisující.

***

Díla masové kultury jsou transparentní, nevyžadují rozumění ani nepotřebují výklad, 
jako taková se nemohou stát prostředníky dialogu čtenáře se sebou samým. Masová kul-
tura neuznává tradiční pojetí umělecké tradice, nerozlišuje mezi vkusem a nevkusem, ani 
mezi originálem a kopií. S tímto rysem umění jsme se pravděpodobně po prvé setkali 
u „spotřebních děl“ Andyho Warhola. Warholovo zobrazení všednodenního detailu z ple-
chovky Campbellovy polévky nečiní estetický objekt, pouze jej lyrisuje: reálné zůstává 
reálným. Baudrillard bystře poznamenal, že Warhol se nikdy nestal součástí dějin umění 
a navždy zůstane součástí světa (Dokonalý zločin 91). Masová kultura učinila estetično 
předmětem momentální spotřeby.

Masová kultura zásadně proměnila chápání časovosti uměleckého díla. Dílo bývalo 
pro umělce zárukou nesmrtelnosti. Bývalo vytvářeno, aby se s ním žilo. Masová kultura 
takové pojetí díla nezná, nemá tradici ani dějiny. Existuje vždy pouze ve velmi krátkém 
časovém úseku, a jejím klíčovým slovem je „teď“. Kultura dříve znamenala kontinuitu 
souboru prověřených hodnot, na něž současnost odkazuje. Dílo masové kultury nevzniká, 
aby přetrvalo a neslo určité hodnoty. Kolik uživatelů si pamatuje, který Madonnin „hit“ 
poslouchal před rokem den co den? Kdo si pamatuje, jak před rokem Madonna vypadala?
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Masová kultura, jež umožňuje současně vnímat několik různých estetických předmětů, 
se podobá proudu: je zároveň plná i prázdná, představuje neustálé proudění estetisovaných 
počitků lidským vědomím do zapomnění. Lidská potřeba estetického prožitku není uspo-
kojována dílem, ale nekonečnou řadou jeho náhražek. Takové uspokojení je příjemné a 
bezstarostné, je sice jen krátkodobé, tato krátkodobost je však nekonečně opakovatelná. 
Umění masové kultury člověka zaplňuje, nikoli naplňuje; její „prázdnota“ ale není pociťo-
vána jako existenciální nedostatek, je pohotově zaplňována novými předměty „estetické“ 
spotřeby. Člověk je tady a teď, všude a nikde, je prázdný, zároveň ale neustále trpně vypl-
ňovaný, a je spokojen. 

***
 
Člověk, který cítí jistou zodpovědnost ke kultuře, si dnes velmi dobře uvědomuje, že 

se ocitl v posici ohroženého, nikoliv však chráněného druhu. Barbarství nepřišlo zpoza 
hranic, ale nepozorovaně se vynořilo v lidských srdcích, stalo se smutnou a samozřejmou 
součástí našeho každodenního života. Do určité míry také kulturní, společenskou a poli-
tickou normou. 

Pokud nám opravdu záleží na tom, aby kultura byla nejen způsobem našeho života, 
ale i jeho smyslem, musíme se neustále tázat po jejím vztahu k hodnotám, společnosti 
a dějinám. Jde o otázky mnohdy bolestivé a zneklidňující, nicméně jedině ony nás uchrání 
před dvěma nebezpečnými krajnostmi: slonovinovou věží „vysoké“ kultury a rozplynutím 
v kultuře masové. Odpovědi mohou být pouze individuální a vždy budou znít do značné 
míry prostoduše: 

Prestiž vědy, vědeckého poznání a myšlení, tedy neverbálních diskursů, spočívá na 
předpokladu objektivity (Steiner, „Humane Literacy“ 24–25). O vypracování methody, 
pojmového aparátu a dosažení objektivity sní i literární kritika, která se dodnes touží stát 
vědou. Tato touha je paradoxní, subjektivita je totiž největší potenciální výhodou (lite-
rární) kritiky. Objektivita nemůže brát ohled na člověka, proto byla věda ochotna vstoupit 
ve 20. století do služeb teroru, genocidy a nelidskosti („Humane Literacy“ 24–25). Zde 
snad lze spatřovat malou naději: v návratu k osobnímu, subjektivnímu přístupu, který by 
kritice vrátil lidský rozměr.

***

Lidský svět se během 20. století změnil k nepoznání, stejně se změnil i člověk – 
jeho vnímání, cítění a myšlení. Změnil se náš vztah k jazyku, svět vnímáme jinak, jinak 
rozumíme sami sobě. S podobou lidského vědomí doznává analogických změn i podoba 
lidského světa, který je plodem našeho bytí. Nejsme dnes svědky dlouho ohlašovaného 
zániku kultury. Spíše jde o postupné přehodnocování obsahu a významu několika základ-
ních pojmů, hodnot a s nimi spojených postojů. Tento proces je analogický současné trans-
formaci zásadních vnitřních kulturních forem a struktur. Kultura neumírá, jen se postupně 
vnitřně proměňuje – utváří se nové pojetí kultury, které je s pojetím kultury konce sto-
letí 19. a počátku století následujícího naprosto nesouměřitelné. Změny vnitřních kultur-
ních forem probíhaly a do značné míry stále ještě probíhají nepozorovaně, a tudíž i zcela 
nekontrolovaně. Chceme-li z dědictví euroamerické kultury zachránit alespoň pár zlomků, 
musíme se dynamikou těchto změn zabývat. 
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Nemá smysl doufat, že se můžeme vrátit k tradičnímu pojetí kultury, stejně tak ale 
nelze předpokládat, že nové pojetí kultury nakonec přinese stejně hodnotná umělecká díla. 
Internet a virtuální media sice přinášejí úžasné nové umělecké možnosti, ty ale postřehne 
pouze člověk cele oddaný klasické tradici gramotnosti (tj. gramotnosti slovesné), pouze 
umělec zastávající tradiční pojetí kultury a civilisace.

Poznámky
(Endnotes)

1 Lze se oprávněně domnívat, že kulturu zakládá teprve vědomí smrtelnosti: „Smrt, lépe řečeno 
vědomí naší smrtelnosti je prvořadým generátorem kultury. Důležitá část našeho jednání, a právě 
část kulturně relevantní – umění, věda, filosofie, dobročinnost – vzniká z puzení k nesmrtelnosti, 
puzení překročit hranice svého já a čas vyhrazený našemu životu“ (Assman, Smrt jako fenomén 
kulturní teorie 13). V tomto smyslu je možné kulturu považovat za odpověď na otázku „Co se stane 
po mé smrti se vším, čeho si tak cením?“

2  Takovéto pojetí evropské civilisace zastával na příklad T. S. Eliot (Eliot 113, 122–23, 198).
3 Zygmunt Bauman na příklad zdůrazňuje, že představa dobré a spravedlivé společnosti zmi-

zela z politického diskursu někdy v 70. letech 20. století. (Bauman, Tekutá modernita 174). 
4 Velmi jasně definuje mythus a mythomotoriku Jan Assman: „Mythus jsou dějiny, které si lidé 

vyprávějí, aby se zorientovali v sobě samých a ve světě; je to pravda vyššího řádu, která nejenom 
souhlasí se skutečností, ale vznáší navíc normativní nároky a vykazuje formativní sílu. […] Vzpo-
míná se pouze na významnou minulost a pouze vzpomínaná minulost získává význam. Vzpomínka 
je aktem semiotisace. […] Tato funkce […] představuje základní antropologickou konstantu. Jedná 
se tu o transformaci minulosti ve fundující dějiny, tj. v mythus. Toto označení nijak nepopírá reálný 
výskyt daných událostí, nýbrž pouze vyzdvihuje jejich fundující závaznost pro budoucnost jakožto 
cosi, na co v žádném případě nelze zapomínat. […] Mythus je minulost, která se zkoncentruje ve 
fundující dějiny. Rozdíl, o který mi jde, tkví v tom, zda se přitom jedná o minulost ‚absolutní‘, 
nebo ‚historickou‘. V případě absolutní minulosti […], tj. onoho jiného času, k němuž si vpřed 
postupující přítomnost uchovává stále stejný odstup a který je spíše svého druhu věčností […], fun-
duje mythus obraz světa a chápání skutečnosti […]. Zpřítomnění této minulosti probíhá na způsob 
cyklického opakování. V případě historické minulosti mythus funduje sebezobrazení […] společ-
nosti, která si niterně osvojila své historické dění […]. Uvedený rozdíl nelze označit výstižněji, než 
to učinil Eliade: na místo semiotisace kosmu nastupuje semiotisace dějin. […] Mythus je takový 
(především narativní) vztah k minulosti, který jí nechává osvětlit přítomnost i budoucnost. Takový 
vztah k minulosti se obvykle ocitá ve službách dvou zdánlivě protikladných úkolů. První funkci 
mythu nazveme ‚fundující‘: znamená tolik, že se přítomné objevuje ve světle dějin, které je ukazují 
jakožto smysluplné, nutné, neproměnlivé a jako důsledek boží vůle. […] Druhou funkci bychom 
mohli nazvat ‚kontrapresentní‘. Vychází z prožitku nedostatku v přítomnosti a vzývá ve vzpomínce 
určitou minulost, která obvykle získává rysy heroické doby. Tato vyprávění vrhají na přítomnost 
zcela jiné světlo: takové, které zdůrazňuje vše scházející, zmizelé, ztracené či vytlačené na okraj 
a vnáší do lidského vědomí zlom mezi ‚kdysi‘ a ‚nyní‘. Přítomnost tu nezískává fundament, nýbrž 
ztrácí ukotvení; přinejmenším se relativisuje v kontrastu k výsostnější a krásnější minulosti. […] 
Obě funkce se […] nemusí navzájem vylučovat. […] Některé vzpomínky jsou jednoznačně kontra-
presentní, tj. relativisují přítomnost, a za určitých okolností jsou proto nežádoucí […]; jiné vzpo-
mínky jsou stejně jednoznačně fundující […]. Nalezneme ale i mythicky zformované vzpomínky, 
které jsou obojím současně. V principu se může každý fundující mythus změnit v kontrapresentní. 
Charakteristiky fundující a kontrapresentní tedy nenáležejí mythu jako takovému, nýbrž smyslu, 
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který má pro přítomnost skrze formování sebeobrazu a směřování činů; náležejí oné orientující síle, 
kterou vykazuje pro určitou skupinu v určité situaci. Tuto sílu nazýváme ‚mythomotorika‘“ (Ass-
man, Kultura a paměť 70–73). „Všechna společenství žijí pod vlivem fundujících historií, z nichž 
čerpají řád a směr svého jednání: tento princip jsme nazvali ‚mythomotorika‘“ (Assman, Kultura 
a paměť 250).

5 O mírových obdobích 20. století, která mají charakter války, pojednal na příklad Jan Patočka 
v konceptu eseje „Války 20. století a 20. století jako válka”. Srov. na př.: „Teror, který dnes vládne 
spolu s demokracií, je této válečné povahy, je derivát války, je svědectví toho, že válka pokračuje. 
Maximální ohrožení je však dnes rozptýlený teror původně ‚mírových‘ energií, z nichž se stal vá-
lečný stav natrvalo“ (Patočka, „Války 20. století a 20. století jako válka“ 502).

6 Jako pravděpodobně první si to uvědomil Walter Benjamin (Brynda 327). Srov. na př. Be-
njaminovu esej „K současnému společenskému stanovisku francouzského spisovatele“ („K sou-
časnému společenskému stanovisku francouzského spisovatele“ 49, 56–57). Robert Musil roku 
1913 tuto skutečnost vyjádřil jasně a výstižně: „Poprvé žijeme v době, která nemůže milovat své 
básníky“ (Musil, „Matematický člověk“ 57).

7 To je s největší pravděpodobností také důvod, proč působí básnická sekvence Harta Cranea 
The Bridge tak nepřesvědčivým dojmem.

8 Srov. také esej George Steinera „Text and Context“ a McLuhanovu práci „Joyce, Mallarmé 
a noviny“.

9 „O současných problémech biologie se obyčejným jazykem mluvit nedá. Nedá se o nich mlu-
vit pomocí odkazů na věci, které zažíváme“( Oppenheimer 137).

10 Jazyk je analogon našeho způsobu bytí ve světě, tedy člověka i lidského světa. Srov: „Ang-
ličtina i všechny ostatní jazyky jsou samy mohutnou organisací tradiční zkušenosti, která poskytuje 
souhrnný pohled na svět” (McLuhan, „McLuhan jako použitá literatura“ 264). „Mateřský jazyk 
je věcí, na níž cele participujeme. Mění naše vnímání. Takže kdybychom mluvili čínsky, budeme 
úplně jinak slyšet, cítit a dotýkat se“ („McLuhan jako použitá literatura“ 263).

11 Tento jev souvisí s vývojem filosofie ve 20. století, především s přehodnocením ontologické 
a epistemologické role ticha, na příklad v Logicko-filosofickém traktátu Ludwiga Wittgensteina.

12 Devalvací a mizením individuálnosti, výsostné humanistické hodnoty, se zabýval na příklad 
Robert Musil (Musil, „Básník a tato doba“ 194–195).

13 Srov. na př. Steinerovu analysu jazyka nacistického Německa (Steiner, „The Hollow Mi-
racle“ 117–132).    

14 Martin Heidegger v knize Platónovo učení o pravdě (Platons Lehre von der Wahrheit, 1947): 
„Člověk opatruje bytí ve svém jazyce, je jeho opatrovník, jeho pastýř“ (cit. in. Valušek 3). Podstatu 
světatvorby, na níž se jazykem podílíme, vystihuje slavný aforismus Karla Krause: „Jenom v slasti 
jazykového plození stává se z chaosu svět“ (Kraus 118). Srov. také Krausovu esej „Heine, a co 
způsobil“ (Kraus 204–205).

15 Srov. také na př. Canettiho poznámku v úvodu ke svazku esejů Svědomí slov: „Veřejné a pri-
vátní děje už od sebe nelze oddělovat, prostupují se navzájem způsobem dříve neslýchaným“ (Ca-
netti 7).

16 Důsledky a souvislostmi vpádu soukromého do veřejného se zabývá Zygmunt Bauman ve 
studii Tekutá modernita (Bauman, Tekutá modernita, 63, 67–68, 84–85).

17 Na poslední straně slovenského vydání Ionescovy hry je pod fotografií dvou usmívajících 
se lidí následující reklamní text: „Slová dokážu prenášať myšlienky, slovami môžeme pohladiť, 
vyvolat úsmev, pocit šťastia. Každý človek, ktorý si svoje slová váži, dokáže nimi obdarovať dru-
hého. Slová nás spájajú, aj keď sme od seba ďaleko. My spájame slová. Aby ľudia spolu hovorili. 
GLOBTEL. GMS. Aby ľudia spolu hovorili“ (Ionesco 83).  
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18 McLuhan používá termínu „medium“ pro každou existující technologii, která rozšiřuje lidské 
tělo (je jeho extensí), od odívání až k počítači (McLuhan, „Marshall McLuhan versus Playboy“ 
219).  

19 Zárodek této myšlenky můžeme najít u Oswalda Spenglera – „Neproměňuje se nářadí, ale 
člověk. Ještě jednou: dějiny člověka lze odhadnout pouze z duše“ (Spengler 27) – a v promyšlenější 
podobě ve zmiňované Benjaminově eseji (Benjamin, „Umělecké dílo ve věku technické reprodu-
kovatelnosti“ 198–199).

20 Knihtisk zlikvidoval dva tisíce let starou rukopisnou kulturu stejným způsobem, jakým fone-
tická abeceda zlikvidovala kulturu orální (McLuhan, „Projev na semináři Vision 65“ 203).

21 K identitě dále srov. Bauman, Tekutá modernita, s. 134–144.
22 Jedním z nejcitlivějších pozorovatelů a komentátorů návratu archaického vnímání je ame-

rický režisér David Lynch. Jeho pozdní filmy (především Lost Highway [1996] a Mullholland 
Drive [2001]) nemají lineárně se odvíjející příběh (lineární temporalitu), nýbrž časovost cyklickou.  
Cyklus, který už není posvátný, ale profánní, je svrchovaným principem současné strukturace času.

23 Na mizení dějinné perspektivy upozorňoval i Czesław Miłosz: „Jestliže jsem si já uvědo-
moval, že se mnou něco není v pořádku, byli oni zmrzačeni právě opačným způsobem: zánikem 
citu pro historii, to znamená zánikem tragického smyslu, který se rodí jen z historické zkušenosti“ 
(Miłosz, Rodná Evropa 244).

24 „Je-li prostor to, co má zabránit, aby bylo vše současně na témže místě, toto hrubé vymezení 
svádí vše, naprosto vše na ono ‚místo‘, na toto umístění bez umístění… vyčerpání přirozeného re-
liéfu a časových distancí shrnuje veškerou lokalisaci, každou posici. Jako jsou události přenášeny 
v přímém přenosu, stávají se i místa libovolně zaměnitelná“ (Virilio, „Přeexponované město“ 166).

25 Z odlišného pohledu se problematickou podobou individualismu v současné společnosti za-
bývá francouzský filosof Gilles Lipovetsky ve studii Éra prázdnoty. V souvislosti se současnou 
formou individualismu navrhuje hovořit spíše o personalisaci: „V negativním smyslu vede proces 
personalisace k zániku socialisace založené na disciplíně. V positivním smyslu vede ke vzniku 
pružné společnosti založené na informacích a stimulování potřeb, na sexu a ohledu k ‚lidským fak-
torům‘, na kultu přirozenosti, srdečnosti a humoru. [...] Po autoritativní a mechanické dresuře tedy 
přichází homeopatický a kybernetický způsob socialisace; po rozkazujícím řízení přichází volitelné 
programování na objednávku. (Lipovetsky 9) [...] Moderní ideál podřízenosti individuálních zájmů 
racionálním pravidlům byl rozprášen. Proces personalisace postavil do popředí osobní realisaci 
a respektování subjektivní zvláštnosti a jedinečné osobitosti jakožto základní hodnotu [...]. (Lipo-
vetsky 10) [...] Hlavní moderní osy – revoluce, disciplína, světskost a avantgarda – byly opuštěny 
ve prospěch hédonistické personalisace. [...] Zmocňuje se nás prázdnota, která však v sobě nemá 
nic tragického ani apokalyptického. [...] Nikoli překonání konsumnosti, nýbrž její apotheosa, její 
rozšíření i do soukromé sféry až k samotnému vnímání a utváření ega, odsouzeného ke stále rych-
lejšímu zastarávání, proměnlivosti, destabilisaci. Konsumujeme svou vlastní existenci [...]. (Lipo-
vetsky 13) [...] V té [společnosti] záleží na jediném – být sám sebou –, a právo na existenci a spole-
čenské uznání zde má tudíž cokoli, je tu nepřípustné něco trvale a imperativně vnucovat a všechny 
volby, všechny úrovně mohou existovat vedle sebe, aniž by si protiřečily nebo se navzájem vylučo-
valy“ (Lipovetsky 15). Důsledkem a projevem personalisace je narcismus: „V podstatě se shoduje 
s tendencí, která vede lidi k tomu, aby snižovali emoční náboj vkládaný do veřejného prostoru 
nebo do transcendentních sfér a naopak zdůrazňovali priority soukromé sféry. Narcismus je s touto 
historickou tendencí emočního přesunu nerozlučně spjat. Egalisace, snižování nejvyšších hierarchií 
a hypertrofie já mohou být podle okolností jistě více či méně výrazné, ale z dlouhodobého hlediska 
se zdá, že jde o vývoj nezvratný, protože dovršuje dávné směřování demokratických společností. 
Moc je stále pronikavější, laskavější a neviditelnější, lidé jsou stále zahleděnější do sebe, ‚slabší‘, 
jinými slovy labilnější a bez přesvědčení (Lipovetsky 18). [...] Čím víc se lidé vyjadřují, tím méně 
toho mají co říci, čím víc se propaguje subjektivnost, tím anonymněji a prázdněji působí. [...] Právě 
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to je narcismus: vyjadřování čehokoli, přednost komunikace jakožto činnosti před obsahem sdělení, 
lhostejnost k obsahu, hravé pohlcování smyslu, komunikace bez účelu a bez publika, jejímž hlav-
ním příjemcem je sám mluvčí“ (Lipovetsky 20). Lipovetsky se také zabývá vlivem personalisace na 
podobu jazyka: „Proces personalisace asepticky sterilisuje slovník stejně jako centra měst, nákupní 
střediska či smrt. Slova, na nichž ulpívá jistá konotace podřadnosti, ohavnosti, pasivity nebo agresi-
vity, musí zmizet a nahrazuje je jazyk průzračný, neutrální a objektivní – takové je poslední stadium 
individualistických společností. Zároveň s pružným a otevřeným organisačním uspořádáním se ob-
jevuje eufemistická a uklidňující řeč, jakási semantická plastická operace odpovídající procesu 
personalisace zaměřenému na rozvoj individuálních odlišností, na jejich podporování a úctu k nim 
[...]“ (Lipovetsky 32).
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