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Pohyb mezi dvěma světy 

Do České republiky jsem poprvé přijela v roce 2009, když mi bylo sedmnáct. Po roční 
výuce češtiny a půlroce studia na Karlově univerzitě na Fakultě humanitních studií jsem se 
vrátila zpátky a nastoupila na univerzitu v Biškeku, v mém rodném městě, ale tu jsem po dvou 
rocích také zanechala. 

Protože ale vysokoškolský diplom je nezbytnou podmínkou pro nástup na společensky 
uznávanou práci, matka mně přesvědčila, že jsem znovu jela studovat do Prahy, a pomohla 
mně s tím. Tak jsem se tady znovu ocitla a vůbec jsem si neuvědomovala, že jsem udělala 
pohyb mezi dvěma tak odlišnými světy. Začínám si to uvědomovat až teď, čtyři roky poté, co 
jsem sem podruhé přijela. Četba o kyrgyzské a české mentalitě, a taky komunikace 
na brigádách s Čechy, třebaže velmi formální a vzdálená, mně umožnila mé prožitky vynést na 
hladinu vědomí. Jsem ze země, která se řadí mezi tzv. třetí svět, a výrok, že všichni lidé jsou 
v podstatě stejní, může z mých úst znít jako snaha přilepit se k něčemu, co je všeobecně 
považováno za „vyšší level“, než ten, na němž jsem já. Ale trvám na tom – všichni lidé jsou 
stejní a zároveň rozdíly a předpoklady v mentalitě existují. 

Na začátku bych chtěla krátce načrtnout mentalitu Kyrgyzů a Čechů. 

Kyrgyzská republika 

Pro objasnění toho, co jsou Kyrgyzové, jsem zvolila dílo Petra Kokaisla (Kokaisl a kol., 
2006) Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán. Knihu jsem zvolila 
zaprvé proto, že to byla jediná kniha v Městské knihovně, která více či méně zkoumala 
kyrgyzskou společnost, a nikoliv přírodu, a zadruhé byla vydána Univerzitou Karlovou v Praze, 
což pro mě znamenalo vysokou důvěryhodnost. Jako pohled na kyrgyzskou mentalitu 
z kyrgyzské strany jsem si vybrala článek z internetu význačného kyrgyzského akademika 
Turara Kojčujeva Mentalita Kyrgyzů: dějiny a současnost, protože zatím jediný z mnou 
objevených prací na internetu kritizoval a vyhýbal se použití eposu Manas jako určující 
komponenty při posuzování kyrgyzské mentality. Epos podle něho ukazuje na určité události a 
vlastnosti určité osoby své doby; mentalita naopak zahrnuje stálé ctnosti národa, které neslouží 
jako vzpomínka nebo ozdoba, ale „pracují“. Tyto dva díla se mi zdály velmi pravdivé a umožnily 
mně více si uvědomit rysy, které vlastním, a příčiny toho, proč to vlastním. 

Doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D. je absolvent České zemědělské univerzity a Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, provádí výzkumy v oblasti kulturní antropologie a etnických 
minorit, píše o transformaci společnosti, o geografii náboženství a metodologii ve 



společenskovědním výzkumu. Provedl několik výzkumu v středně asijských zemích – 
Kyrgyzstánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Íránu, Číně a Afghánistánu. 

Turar Kojčujev je zasloužilý kyrgyzský vědec, doktor ekonomických věd, profesor, 
akademik Národní akademie věd Kyrgyzské republiky, dělá výzkumy v oblasti kyrgyzské 
ekonomie. Jedna kapitola v knize Vybrané spisy ve třech dílech je věnována tomu, co je 
mentalita, jaká je mentalita Kyrgyzů a o směřování tohoto národa. 

Kyrgyzstán je mnohonárodní stát bývalého Sovětského svazu, Podle Národního 
statistického výboru Kyrgyzské republiky obyvatelstvo Kyrgyzstánu v roce 2018 představují – 
Kyrgyzové (73,3 %), Uzbekové (14,7 %), Rusové (5,6 %), Dunganové (1,1 %), Tadžici (0,9 %), 
Turci (0,7 %), Ukrajinci (0,2 %) a další národnosti. 

Petr Kokaisl zaznamenává dějiny Kyrgyzstánu takto: První zprávy o přechodu k usedlému 
způsobu života se objevily v 5. století po Kristu. V 7. století Kyrgyzové patřili jazykově k 
“Turkům”, ale měli odlišnou fyziognomii – rusé vlasy a modré oči. V 8. - 9. století se spojili s 
Turky proti Ujgurům a zvítězili nad nimi v roce 840. Na začátku 13. století se dostali pod 
mongolskou nadvládu a vymanili se z ní v roce 1399. Ve 14. století byl Tuglukem-Timurem pro 
upevnění země vyhlášen islám státním náboženstvím – sám přijal islám a za použití brutálního 
násilí ho vnutil svým poddaným. Zůstávaly ale tady zároveň praktiky animismu a šamanismu. V 
15. století kyrgyzské kmeny osídlily oblast dnešního Kyrgyzstánu, ale netvořily jednotný národní 
celek. Některé z nich se znovu v 16. století staly poddanými Mongolů, jiné kmeny si uchovaly 
nezávislost. V polovině 16. století se formovala rodová a kmenová struktura, která se uchovala 
až do 20. století.  V čele každého rodu stál jeho představitel – aksakal (dosl. bělovousý), který 
se účastnil rokování a rozhodování v rámci celého kmene. Kmeny (pokud nebyly příliš veliké) 
měly také své vůdce – manapy. V roce 1710 byl ve Ferganě založen kokandský chanát, jehož 
součástí se Kyrgyzové stali počátkem 19. století. V roce 1825 byla založena kokandská pevnost 
Pišpek, budoucí Biškek, hlavní město dnešního Kyrgyzstánu. Od roku 1842 země povstávala 
proti kokandské nadvládě. Zhruba od roku 1850 se země přičleňovala k Rusku, severní část 
dnešního Kyrgyzstánu dobrovolně, a jižní od roku 1876 násilně. I když carská vláda výrazně 
nezasahovala do společenské struktury společnosti, probíhaly proti ní začátkem dvacátého 
století další povstání. První dvě desetiletí dvacátého století se sem masově stěhovali ruští 
zemědělci a místní obyvatelstvo nedobrovolně odcházelo do Pamíru a Afghánistánu, a po 
povstáních a následných represích i do Číny. Po revolučních událostech v Petrohradu byly 
zavedeny bolševické sověty. Probíhaly boje za nezávislost, protirežimní partyzánské oddíly 
basmačů existovaly na třech frontách – na uzbecké, tádžické a kyrgyzské, na počátku 30. let 
20. století byly úplně potlačeny. 

Čtrnáctého října roku 1924 vznikla karakyrgyzská autonomní oblast v rámci RSFSR s velmi 
omezenou suverenitou, od dvacátého pátého května známá jako Kyrgyzská autonomní oblast.  

Pátého prosince v roce 1936 na VIII. sjezdu sovětů byla vyhlášena Kyrgyzská sovětská 
socialistická republika. Stala se jednou ze svazových republik a měla nejvyšší možnou míru 
autonomie v SSSR. Ve dvacátých a třicátých letech probíhala umělá a násilná sovětizace v 
kulturně-společenském a náboženském plánu, prudký ekonomicko-průmyslový rozvoj 



především v severních regionech země, prudký rozvoj infrastruktury, otevírání nových nemocnic 
a škol, rozvoj železniční a silniční sítě. V období druhé světové války masově přicházeli cizí 
obyvatelé, evakuovaní na základě německé okupace. V poválečných letech byly založeny 
Akademie věd, Kyrgyzská národní univerzita, Polytechnika a mnohé další vědecké, 
společenské a kulturní instituce. SSSR zasahoval i do ideologie – vyžadoval absolutní loajalitu, 
realizoval to různými formami státního teroru, zastrašováním, personálními čistkami a 
popravami, které probíhaly především proti intelektuálům. Více než deset tisíc osob bylo v 
devadesátých letech 20. století formálně rehabilitováno. 

Akajev byl prvním prezidentem Kyrgyzstánu, prosazoval nutnost rozvoje soukromého 
sektoru, který by byl podporován silnou občanskou společností, zárukou politických i 
občanských práv, etnickou rovnováhou a nezbytnými sociálními jistotami. Protože středoasijské 
sousední země Kyrgyzstánu se rozvíjely více autoritativními cestami, zdál se Kyrgyzstán v té 
době “oázou demokracie”. V roce 1999 ale organizace Human Rights Watch zaznamenala 
“konec ostrova demokracie”, režim se od tohoto roku proměnil taky na autoritativní s 
porušovanými občanskými a politickými právy, zastrašováním a perzekucí opozice i místních a 
mezinárodních organizací zabývajících se tématem občanské společnosti a lidských práv, 
nastalo porušování svobody projevu a shromažďování, mučení vězňů a pronásledování 
nezávislých novinářů. V březnu roku 2005 proběhla revoluce, Akajev byl svržen a utekl do 
zahraničí. S druhým prezidentem Bakijevem se situace zhoršila, rozsah korupce se zvětšil, 
prudce narostl počet vládních úředníků, příbuzných z jeho kmene.  Zvýšila se pracovní migrace 
především do Ruska, především z jihu republiky. 

Za SSSR se vedl protináboženský boj, náboženští představitelé bývali označováni za 
“nepřátele státu”, v době druhé světové války vyšel zákon zakazující výuku náboženství. Dnes 
se k islámu hlásí kolem 80 % obyvatel, jde především o kulturní tradici a systém, který určuje 
morální normy, které se ale dodržují jen málokdy. 

Do 19. století tu nebyla města, lidé žili v osadách polokočovným způsobem života. 
Polokočovný způsob života určil, že skoro celá vesnická a městská architektura je architektura 
ze sovětské doby podle sovětského vzoru. Sovětská vláda vybudovala školství, odstraňovala 
negramotnost a prováděla industrializaci. Sovětský režim měl velký vliv na kulturu a osobnost. 
Po rozpadu SSSR nastala privatizace. Kopírování šablon systému vlády podle západní 
demokracie selhává. Autor zdůrazňuje, že systém vlády za SSSR byl bližší tradičnímu modelu 
středoasijské společnosti s velmi silnou delegací moci na nižších úrovních. Parlament a 
prezident v dnešním systému vlády jsou z hlediska obyvatel značně vzdálení, účinná 
komunikace není možná. K moci se dostali příslušníci komunistických elit, zcela běžná je 
korupce třeba při získávání poslaneckých mandátů – volič dostane určitou peněžní částku a 
zvolí požadovaného kandidáta. 

Význačný akademik Kyrgyzské republiky Turar Koujčujev píše ve své knize (2007) o tom, 
že demokracie v Kyrgyzstánu se ustavovala shora, nikoli samotným národem, proto není možné 
mluvit o skutečné demokracii. Mluví o nutnosti najít kulturní formy soužití a pohybovat se 
směrem ke skutečné demokracii skutečně demokratickými cestami, společně budovat nikoli 
sovětský či kapitalistický, ale především všeobecně lidský dům. 



Popisuje mentalitu Kyrgyzů takto: V minulosti přírodní podmínky umožňovaly nepočetným 
Kyrgyzům dobře žít, protože jejich styl života nevyžadoval hodně. To způsobovalo určitou 
bezstarostnost a zvyk být spokojen s málem. Tento jejich rys zůstal i po masovém stěhování 
jiných etnických skupin z bývalého carského Ruska a pak i jiných republik Sovětského svazu 
včetně samotného Ruska a na relativně malém, kompaktním teritoriu (94 % kyrgyzských zemí 
tvoří hory) pak žilo více lidí. 

Je málo Kyrgyzů v industriálních sférách, a pokud tam jsou, pak jsou většinou v málo 
kvalifikovaných nebo nekvalifikovaných pracích. Kyrgyzští intelektuálové jsou hlavně pracovníci 
kultury, učitelé, lékaři, humanitní vědci, ale je málo pracovníků z přírodních a technických věd. 
Profesionální nevyrovnanost je jedno z nejzranitelnějších míst mentality Kyrgyzů, natož 
profesionalita Kyrgyzů jako komponenta mentality není vysoké jakosti. 

V minulosti přijali islám, ale spíše, než by byli fanaticky religiózní, přidržují se vnějších 
muslimských pravidel a jsou vnímaví vůči světským podmínkám a standardům. Podle autora je 
to známka jejich duchovní otevřenosti, schopnosti rychlé adaptace na moderní civilizaci. 

Po říjnové revoluci začalo osvojování moderní evropské kultury a evropského vzdělání v 
ruské variantě, zároveň se evropská kultura vnášela zkresleně a zlomkovitě, v interpretaci 
marxismu-leninismu. 

I když systém vzdělání není ideální, dnes prakticky celé obyvatelstvo je vzdělané na úrovni 
všeobecného středního vzdělání. Ale protože se v bývalém Sovětském svazu na vzdělání 
nedívalo jako na nepřetržitý proces a realita tuto nepřetržitost nevyžadovala, lidé, kteří 
absolvovali střední školu a šli pracovat do výroby, tím vzdělání ukončili. To samé i s odborníky – 
kurzy pro zvýšení kvalifikace nesly a nesou většinou funkce obnovení minulých znalostí, ne 
skutečného pokračování vzdělání. Obecná gramotnost obyvatelstva je jen prvotní křehký 
podklad, na němž by se mohlo stavět nepřetržité vzdělání vyšší kvality. 

Tribalismus a regionalismus jsou také součásti kyrgyzské mentality. Feudální způsob 
života, rozdrobenost a autonomnost hospodářských vztahů způsobovala to, že nebylo jednoty 
kyrgyzského národa, nevznikala státnost, obrana země nebyla účinná, Kyrgyzové se dostávali 
do stavu závislosti na jiných státech – Kokandském chanátu, Ruském impériu. Sovětská vláda, i 
když v rámci totalitního režimu, dala Kyrgyzům sice formální, ale určitou formu státního 
uspořádání a hrála kladnou roli v ekonomickém a sociálním vývoji Kyrgyzů. Protože státnost 
republiky byla ve větší míře formální, nedošlo ke vnitřní duchovní jednotě, jednota se ještě 
nestala komponentou mentality Kyrgyzů.  

Pro Kyrgyzy je typické vlídný vztah k jiným národům, etnickým skupinám, organická 
nakloněnost ke spolupráci, otevřenost vůči jiným národům. 

Vysokou cenu pro ně má slovesná moudrost, což se odráží v národních pohádkách, v nichž 
hrdinové často používají důvtip a mluví hádankami. Ti, kteří dokážou dobře, obrazně mluvit, 
používají přísloví, rčení, národní humor, a dělají to všechno chytře a pádně, jsou u lidí ve 
zvláštní oblibě. Už v době mongolské organizace kmenů v Ťan-šanu (16. století) Kyrgyzové za 



svou chrabrost dostali přezdívku “lesní lvi Mogulistánu”. V čínských dokumentech z 18. století 
se zmiňuje udatnost a odolnost Burutů (Kyrgyzů z Ťan-šanu), a tento rys demonstrovali 
Kyrgyzové i během druhé světové války.  

Pro totalitní režim bylo charakteristické to, že všechna rozhodnutí se ukládala shora. Autor 
poukazuje na to, že totalitní režim, který neměl rád přirozený podnět k jednání a svébytnost 
národních kultur, který zavřel dveře do světa jiných lidských civilizací a který učil příživnictví, 
nenapomáhal formování mentality Kyrgyzů, stejně jako jiných národů bývalého Sovětského 
svazu. Po rozpadu se ocitli nevyzbrojeni moderními znalostmi a vzděláním, neschopní vysoce 
odborné a produktivní práce, psychologicky zvyklí na příživnictví a nepřipraveni dostatečně na 
přežití. Autor mluví o tom, že budou mít za úkol prokázat svou schopnost se obnovovat a 
zaujmout úctyhodné postavení mezi jinými národy ve světových dějinách. Je nutné ale obrození 
pocitu národní hrdosti, patriotismu a pocitu jednoty, které se mohou stát duchovním základem, 
který určuje zdravou národní ctižádostivost, vášnivé snažení o intelektuální a vzdělanostní vzlet, 
o profesionalitu, o pracovitost, o touhu dělat svůj život lepší než je, a využít k tomu všechny své 
potence. 

Česká republika 

Pro seznámení se s mentalitou Čechů jsem si vybrala dílo Jana Patočky: Co jsou Češi a 
dílo Ladislava Holého: Malý český člověk a velký český národ. 

Jan Patočka byl nejvýznamnější český filosof 20. století. Text, který jsem si vybrala, je text 
z pozůstalosti, který Patočka napsal pro ženu, kterou miloval, která nebyla Češka, a kterou chtěl 
po smrti své manželky připravit na to, jakým potížím se vystavuje, když se rozhodne provázet 
životem českého filosofa.  

Ladislav Holý byl český sociální antropolog působící od roku 1973 ve Velké Británii. Byl 
jedním z Čechů a Slováků, kteří opustili v roce 1968 Československo. Prováděl významné 
výzkumy v afrických státech a dvacet let poté začal zkoumat svou rodnou zemi. Ve svém článku 
Je česká totožnost založena na nacionalismu, nebo na myšlence moderního občanství? 
Stroehlein1 píše, že názor Holého, i přestože se narodil v Čechách, je názorem outsidera, který 
pohlíží na českou kulturu objektivisticky a nesentimentálně jako cizinec. 

Patočka (1992) krátce shrnuje českou historii takto: Nejpozději ve 2. tisíciletí před Kristem 
přišli na území dnešní České republiky v relativně velkém počtu Keltové, kteří byli v prvním 
století př. n. l. vypuzení Germány, především Markomany. Pak buď zemi z nějakých důvodů 
opustili, nebo, podle Berchtolda Bretholza zůstali dobře zachovaní až do kolonizační vlny 
pozdního středověku. Od 5. století po Kristu sem pravděpodobně z Dněpru a Pripjati přicházeli 
Slované a splynuli se zbytky původního obyvatelstva. V důsledku vpádu Maďarů do Dunajské 
pánve byly Čechy od Balkánu odříznuty, ale zůstala tu slovanská liturgie a církevněslovanská 

                                                
1 ČULÍK, Jan, Andrew Stroehlein. Je česká totožnost založena na nacionalismu, nebo na myšlence 
moderního občanství? Britské listy [online]. May 16, 2002. ISSN 1213-1792. Dostupné z: 
https://legacy.blisty.cz/art/10534.html 



literatura. V 10. století kmen Čechů s knížecím rodem Přemyslovců sjednotil slovanské kmeny v 
Čechách a česká církev byla připojena k Západu, měla však samostatné zemské biskupství. 
Zvlášť velký význam pro české země měly dva velké evropské procesy – křižácké výpravy, 
které sjednotily západní svět k dobyvačnému tažení, a spor o investituru, který přinesl obrat od 
šlechtického křesťanství ke křesťanství církevnímu. České země v době křižáckých výprav 
přešly z naturálního hospodářství k hospodářství peněžnímu, které pak připravovalo ke 
kolonizaci. Ve třináctém století byl pohraniční prales vymýcen, během jednoho století vznikly 
téměř všechny aglomerace, které členily rozložení obyvatelstva až do 19. století. Kvetlo 
hornictví, Česko se stalo významným centrem dobývání stříbra, které obohacovalo královskou 
pokladnu a přilákávalo cizince. V důsledku lesku a moci probíhala sociální restrukturalizace, 
zbohatlá šlechta nabývala sebevědomí, osvojovala si dobové způsoby, ideály, a především 
nároky západní feudality. Přemyslovci od roku 1212 byli dědičnými králi. Jejich vlastní státní 
útvar – Svatováclavská koruna vystupovala jako samostatná jednotka a byla schopna přetrvat 
interregnum. Politika té doby měla dvě základní tendence: 1) ctižádostivá dalekozraká politika 
králů – chtěli do Římské říše a plánovali další seskupení, chtěli zřídit v Praze studium generále; 
2) lokálně omezená a zištná politika zemské šlechty, která nechápala královské ambice a 
usilovala o své třídní zájmy. V průběhu kolonizace se země poněmčovala – i když se německý 
podíl omezoval na lokátory a na úzké pohraniční pruhy a na hornická města, v politickém životě 
od doby Václava II. zasedali v radě němečtí preláti a šlechtici. 

Čtrnácté století, krizové pro západní Evropu, bylo pro české země vzestupem v duchovní 
oblasti – v oblasti literatury, dějin, byla založena první univerzita. Čechy byly nejkřesťanštější 
zemí Svaté říše. Zbožnost lidu vyústila ve vznik reformní myšlenky Jana Husa, postavené proti 
celé Evropě, a ve vznik jednoty bratrské, založené bratrem Řehořem, ovlivněné myšlenkami 
Petra Chelčického. Členové jednoty odmítali obranu víry mečem, důležitější než učení byl pro 
ně praktický křesťanský život. Obětovali statky, údy, obydlí, majetek i život, často byli upáleni a 
rozčtvrcení. Po bitvě na Bílé Hoře došlo ke znemožnění jejich existence, museli přežívat staletí 
v tajnosti. 

Barokní období bylo pro vznik moderního češství rozhodující. Země byla hospodářsky 
zotročena, poddaní vydírání v naději, že bude obnoven lesk Prahy v očích katolické Evropy, 
došlo ale k provincializaci Čech, zbohatlá šlechta se pro zemi účinně neexponovala. Patočka 
nazývá toto češství malým, protože bylo neseno lidem, národem utlačovaným a mělo problémy 
a cíle provinční povahy, muselo bojovat o každou píď půdy a krok za krokem získávat jednu 
koncesi za druhou pro udržení existence a jazyka. Velké češství by myslelo na problémy 
Evropy. Muselo usilovat o velikost malými prostředky, a tyto malé prostředky se staly osudnými. 
V Patočkově pojetí byl nejdůležitějším pro nové češství berní a urbariální patent Josefa II. 
Umožnil rolníkům stěhovat se do měst, robotní ustanovení bylo mírnější, zdanění šlechty bylo 
nepřímo ve prospěch šlechty. Poklesl význam šlechty. Jedná se o společnost lidí, kteří byli 
osvobozeni opatřením panovníkovým, smýšleli daleko méně radikálně než ten, kdo je 
osvobodil. Rolníci se stávali sebevědomějšími, ale jejich snahy o sociální vzestup narážely na 
jazykovou bariéru. Dokázali v roce 1880 pro češtinu vybojovat rovnoprávnost s němčinou v 
úředním styku v Čechách, prosadili zřízení české vysoké školy technické a pak – rozdělení 
univerzity na českou a německou. 



Po první světové válce vznikla samostatná republika. 20. století za první republiky nazývá 
Jan Patočka osudným ve dvojím smyslu: 1) pokračoval nerevidovaný jazykový nacionalismus a 
jeho metody boje, 2) byla přehlédnuta jedinečná historická šance vtisknout češství opět opravdu 
velkou evropskou úlohu, a tím dokončit dílo českého osvobození - "obyvatelstvo bylo připraveno 
ke krajním obětem, že chtělo bojovat, třeba bez spojenců: prožíval jsem to též (tehdy s 
hrůzou)", píše Patočka (s. 103), „ale Beneš rozhodl kapitulovat - rozhodl pro malost" (s. 105).  

Holý (1996) definuje českou společnost jako egalitářskou a kolektivistickou. Legenda o 
Masarykovi praví, že spal na vojenské železné posteli, jedl jídlo jako ostatní, oblékal se 
jednoduše, neměl rád jakékoli výsady. Píše, že možná právě sklon k egalitářství byl příčinou 
toho, že soukromý ekonomický sektor byl eliminován v mnohem větším rozsahu než kdekoli 
jinde v socialistickém bloku. Socialismus do Česka přišel z přání většiny obyvatelstva, která se 
na kapitalistické hodnoty dívala jako na neetické, a která masově podpořila komunistickou 
stranu ve volbách v roce 1946. Soukromé podnikání bylo zcela zlikvidováno, kolektivizace 
zemědělství ukončena do roku 1960. Lidé byli nuceni získávat prostředky na uhrazení životních 
nákladů zaměstnáním ve státních nebo družstevních podnicích. To vyostřovalo hranice mezi 
veřejnou a soukromou sférou. Tato hranice ovlivňovala výrobu a spotřebu, a také morálku, 
hodnotu času a majetku, způsob chování, projevy pohostinnosti, vystupování ve společnosti 
atd. Neexistovali tu jednotlivci a rodiny, ale jen společnost, která měla své cíle a přání, vůli a 
morálku. 

Malý český člověk je právě ten typ člověka, který jediný dokázal přežít tři sta let útlaku po 
Bílé hoře. Není motivován velkými ideály a jeho zájmy se pohybují v mezích rodiny, práce a 
blízkých přátel. Postrádá individualismus, je kolektivistou. Kolektivita neguje vertikální nebo 
horizontální stratifikací, která je narušována jedinci, jež jsou výjimečně úspěšní nebo nadaní a 
kteří jsou proto pak stahování na průměrnou úroveň většiny. Malý český člověk je zosobněním 
průměrnosti a zdravého selského rozumu, je pracovitý, zručný a vynalézavý. Zároveň je se vším 
nespokojen, a možná že se jen tak tváří, aby mu nikdo nezáviděl, protože právě závist k 
nadaným lidem je nejtypičtější v českých postojích. Z malých českých lidí se skládá velký český 
národ – demokratický, vzdělaný, vysoce kulturní, který si vybojoval svobodu v nenásilné 
listopadové revoluci. Po pádu komunistického systému se v rakouských novinách s údivem 
psalo, že Češi navštěvují spíše muzea a galerie než supermarkety. Množství divadel a obchodů 
s knihami je tu na počet obyvatel víc než v Británii. (Což už nejspíš dávno neplatí.)  V české 
kultuře je důležitá dichotomie “přirozeně vzniklý” (vztah mezi pohlavími nebo tržní hospodářství 
– nikdo je nevytvořil) versus “výsledek lidské vůle” (vztahy mezi pohlavími na Západě, které jsou 
výsledkem feministické agitace, nebo plánovaná ekonomika). Pravdivé je to, co je přirozeně 
vzniklé. Česká mentalita je racionalistická – rozum umožňuje držet na uzdě emoce (podle 
Čechů nevhodné nebo nepřiměřené vyjádření citů) a lidskou vůli. Národ je pro ně přirozeně 
konstruovanou komunitou, příslušnost k národu se definuje narozením, není kontrolována 
lidskou vůlí. Vlast pro ně je země, kde jsou rodina a přátele, kde člověk společně s jinými sdílí 
způsob života, obyčeje, mentalitu a tradice. Čech je ten, kdo se narodil v Česku, hovoří česky a 
má české rodiče. 

 
 



 

Studium na FHS a četba knih 

Zákon č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách) stanovuje práva a povinnosti studentů-cizinců na veřejných vysokých 
školách, které jsou stejné s právy a povinnostmi občanů ČR – tuto novelu prosadil bývalý děkan 
FHS profesor Jan Sokol, když byl v roce 1998 ministrem školství. Měla jsem tedy příležitost tuto 
možnost využít a dostat kvalitní vzdělání na Karlově univerzitě. 

Studovat do ČR jsem přijela na doporučení přátel mých rodičů, s nimiž studovali na 
univerzitě v Petrohradu. Jsou to Kyrgyzové, pracující v rádiu Svoboda (vlastně Svobodná 
Evropa pro neevropské země), a říkali matce, že studium tady je kvalitní a v češtině je zdarma. 

Studovala jsem na biškecké univerzitě překladatelství anglického jazyka, ale bylo to nudné, 
protože většinou šlo o to, abychom nastudovali nazpaměť to, co nám učitel nadiktoval na 
lekcích, nešlo přitom o informace, které by byly aktuální. Učili jsme se nazpaměť, že „London is 
the capital of Great Britain“, a že na Harvardově univerzitě se studenti učí pomocí audiokazet. 
Taky vzájemný respekt mezi učitelem a studentem v době, v níž jsem studovala, zatím ještě 
nebyl běžnou věcí. Zcela běžné bylo, že učitel na lekcích na studenta řval, a student za zády o 
něm říkal nepříjemné věci. Zanechala jsem studia poté, co jsme s kamarádkou udělaly malou 
revoluci. Všude jsme daly papíry, v nichž jsme vyčítaly kvalitu studia. Děkanát rozhodl, že 
všichni se můžeme vyjádřit k tomu, co se nám nelíbí, anonymně na papírech. Kluka, který to 
napsal příliš upřímně, odhadli podle jeho písma, a pak mu nenechali udělat zkoušky. Nakonec 
přestoupil na jinou fakultu a doufám, že se mu tam dařilo lépe. A protože mně poté začaly 
problémy se zdravím, rodiče mi schválili studium na univerzitě zanechat. 

V Čechách jsem chtěla jít na psychologii, ale nedostala jsem se tam. Ale dostala jsem se 
na Fakultu humanitních studií, a jsem tomu ráda. Zjistila jsem, že interdisciplinarita a pohled z 
více perspektiv dává mnohem větší porozumění situací a že samotná psychologie bez znalosti 
ostatních humanitních věd není schopna odpovědět na kladené otázky adekvátně. Studium na 
FHS ovlivnilo můj vztah vůči filosofii. Vždy jsem považovala filosofii za soubor mrtvých a 
nepotřebných poznatků lidí, kteří už dávno na světě nejsou. Nečekala jsem, že, když budu 
nucena studovat díla filosofů, najdu tam to, co jsem hledala celý život – pravdu, dokonalost a 
krásu lidské mysli, ctnost, náznaky naděje na budoucnost, která bude lepší a humánnější, než 
je dnešek. Pustila jsem se do studia, v němž jsem preferovala čtení knih před docházkou na 
přednášky. Většinu času jsem strávila samostudiem doma, přednášky se mi zdály příliš složité a 
nepochopitelné, nejsem akademicky nadaná, ani nemám dost pokory a trpělivosti, abych 
mlčenlivě poslouchala a ustavičně si dělala poznámky. Proto jsem se soustředila na četbu knih 
a textů, což dnes hodnotím jako cenný zisk, který je vždy se mnou, nikdo mně ho nevezme a 
který s sebou povezu domů. Uvědomila jsem si, co mně filosofie dala nejdůležitějšího, a to je 
zjištění, že bez péče o duši není dobrý život možný. A o tom bych chtěla v této bakalářské práci 
napsat.  



           Knihy, které jsem přečetla, jsem zpracovala do podoby referátu a ten odevzdala 
v požadovaném rozměru především do podatelny UKC a Kontrolované četby (DK). Tímto 
způsobem studia jsem získala 20 kreditů. Za referáty jsem získala hodnocení většinou známkou 
jedna a dvě, a psaním jsem si nejen procvičovala stylistiku a gramatiku, ale i získala vztah 
k češtině. Chtěla bych čtenáře zběžně seznámit s podstatou některých vybraných knih, které 
jsem přečetla, s jejich hlavní myšlenkou tak, abych vyjádřila, co pro mě kniha znamenala a jak 
mne vedla při hledání odpovědi na otázky a s ohledem na to, co bych si ráda odvezla domů 
jako to důležité.  

Arendtová, Hannah. Vita activa. 

Knihu jsem přečetla pro soubornou zkoušku z filosofické antropologie a pro kurz DK, 
protože už na samém začátku na filosofickém modulu ji doporučovali studentům jako poměrně 
lehkou. 

Tématem knihy je, jak sama autorka stanovila, hledání toho, co je činný život, “co konáme, 
jsme-li činní”. Když jsme činní, tak 1. pracujeme pro zajištění životních nutností, vyrábíme věci, 
jimiž obklopujeme svůj svět, anebo 2. jednáme. Jednání je výsada člověka – nemá ji ani zvíře, 
ani Bůh. Při zajišťování zhotovujeme věci, jsme u věcí, při jednání jsme u lidí, zapojujeme se do 
světa lidí (v antice to začalo na Agoře). Každý člověk je nadán schopností jednat, to znamená, 
je nadán schopností začít něco nového, a tím usilovat o dosažení nesmrtelnosti. Zapojuje se do 
světa lidí, v němž jsou si všichni rovni a zároveň každý je zvláštní, a všichni také jednají (na 
rozdíl od práce, v níž vládne stejnorodost a konformismus – každý jednotlivec se ve skupině 
chová a cítí jako člen jediného celku). Je tu dialektický rozpor – jednající zároveň vždy mají 
sklon hledat náhradu za jednání, a tyto pokusy o ovládnutí plurality, stabilizaci lidských 
záležitostí jsou vždy pokusem o odstranění veřejnosti vůbec. Jednání má schopnost 
podněcovat děje, jejichž konec je nejistý a nedozírný, zahajovat procesy, jež nelze zvrátit, 
uvolňovat síly, s nimiž se v ekonomii přírody nepočítalo, a které nikdy nezanikají. Jednání je 
nepředvídatelné a neodvolatelné, proto potřebuje odpuštění a schopnost slibovat a slib dodržet. 
Arendtová varuje před dnešním nebezpečím, kdy je všechno, co činíme, redukováno na vůbec 
nejnižší úroveň lidské činnosti – na práci, což znamená, na zajištění životní nutnosti a 
dostatečného standardu. Fungování moderního hospodářství dnes vyžaduje, aby se všechny 
věci světa (včetně domů, nábytku, aut) objevovaly a mizely ve stále zrychlenějším tempu. V 
moderním světě je myšlení degradováno na funkci mozku, již může podstatně lépe zastat 
elektronická výpočetní technika; ve společnosti zaměstnanců se vyžaduje sotva víc než 
automatické fungování a člověk rezignuje na svou individualitu. Podle Arendtové schopnost 
jednat nezávisí na myšlení (i když myšlení není bez významu ani pro budoucího člověka), ale 
na moci jednajících lidí. “Nikdy člověk není více činný, než když podle vnějšího zdání nic 
nečiní”. 



Aristoteles, Etika Nikomachova. 

Knihu jsem přečetla na kurz DK. Přečetla jsem ji poté, co v jedné ze svých článků[1] Marina 
Komissarovová publikovala dopis Alexandra Velikého svému učitelovi, kde mu vyčítal, že 
zveřejnil své znalosti, a ty se stávají společným dědictvím všech, a teď se velicí nebudou lišit od 
ostatních lidí. Aristoteles mu na to odpověděl, že se o to Alexandr nemusí bát, protože knihy 
dávají jen orientační body, samotné znalosti člověk získává sám. 

V tomto díle zkoumá Aristoteles dobro, protože každé jednání směřuje k dobru, nebo ke 
zdánlivému dobru. Aby člověk usiloval o dosažení dobra a nikoli o dosažení zdánlivého dobra, 
má vědět, co sebou dobro představuje, má mít před sebou vzor dober získatelných a jednáním 
uskutečnitelných – ve svém díle uvádí výčet a analýzu těchto dober, protože není možné stát se 
ctnostným bez jednání a bez toho, aby se naučit radovat ze správných věcí a rmoutit ze 
špatných. Špatným se člověk stává, když neví, co má konat a čeho se má varovat. Úkolem 
člověka je skutečná činnost duše ve shodě s rozumem z hlediska dokonalé ctnosti; skutečnou 
činnost poskytují možnosti – soubory podmínek, které mohou být realizovány. Dokonalým 
dobrem je blaženost (euprateion), která sama o sobě činí život žádoucím a ničeho 
nepostrádajícím; vzniká ze skutečné činnosti duše, z dobrých a krásných výkonů. Blaženým 
nazývá toho, kdo v jednání a zkoumání hledí k tomu, co je ctnostné, koná skutky pro krásno, 
správně, rád, a osudy, které ho stihají, nese co nejkrásněji a vždy a všude přiměřeně. 
Přiměřené (sofrosiné) znamená, že žádavá složka je ve shodě s rozumem, a cílem obou je 
krásno, protože když člověk nežije pro krásno, kloní se k rozkoším. Mluví o tom, čeho se má v 
mravní oblasti varovat – nezdrženlivosti, špatnosti a divokosti. Protivou špatnosti je ctnost, 
protivou nezdrženlivosti je zdrženlivost a protivou divokosti je nadlidská, heroická, božská 
ctnost. 

Aurelius, Augustinus. Vyznání 

V této knize svatý Augustinus vypráví pravdivě o svém životě a o cestě, kterou prošel, než 
se obrátil k Bohu. Píše velmi výmluvně a působivě, tak, že je velmi jasné, že cesta tohoto 
talentovaného člověka, roztrhávaného vášní, nebyla vůbec lehká a v tom se liší od jiných 
svatých, jako třeba svatého Martina, který se zdá svatý již od dětství. Zkoumá čas a paměť a 
taky interpretuje některé části Písma. Kniha je pro mě zvlášť důležitá a je vůbec jedna z mých 
oblíbených, prozrazuje, že minulost není tím, co určuje člověka, a že náklonnost ke špatným 
nebo škodlivým věcem neurčuje jedince jako jednoznačně a navždy špatného a že i přes 
špatné sklony je možné vítězství vůle, která touží o duchovní čistotě a tato touha může být 
natolik silná, že dokáže přemoct i mnohaleté zvyky, pevně ukotvené v těle.  

                                                
[1] КОММИССАРОВА, Марина. Техники и баги. In: evo-lutio.livejournal.com [online]. July 29, 2017. 
Dostupné z: https://evo-lutio.livejournal.com/513366.html 



Bettelheim, Bruno. Za tajemstvím pohádek. 

Knihu jsem přečetla, protože jsem se chtěla dozvědět, jak interpretují pohádky 
psychologové. Psychoanalýza vznikla, aby člověku umožnila přijmout svízelnou povahu života 
bez toho, aby jí byl poražen nebo před ní hledal únik. Právě takové poselství rozmanitým 
způsobem, píše Bettelheim, objasňují dítěti pohádky – boj proti krutým životním nesnázím je 
nevyhnutelný a neodmyslitelně patří k lidské existenci, ale když se jim člověk postaví čelem a 
přemůže všechny překážky, vyjde jako vítěz, nalezne sebe sama, vydobude z vlastního bytí 
smysl. Pod tlakem životních zkušeností, jež musí zvládnout více méně sám, vytváří vnitřní 
strukturu, která mu jediná trvale umožní skutečně dobrý život. Rozebírá různé pohádky a jejich 
prvky z úhlu pohledu psychoanalýzy - macecha v pohádce o Sněhurce jako vědomé potlačené 
prvky Sněhurčina vnitřního konfliktu, spojeného se sexuální touhou; Šahrazád, představující Já, 
ovládané Nadjá, jejímž působením se nekontrolované Ono v podobě Krále konečně zušlechtí; 
Ťululum v pohádce o Včelí královně, představující Já, poslušné příkazům Nadjá (přiměje bratry 
k tomu, aby neničili živočišný svět), které dosáhne integraci, pouze když se propojí s Ono, 
představeného živočišným světem; pohádky o bratříčcích a sestřičkách, které obsahují 
poselství, že pokud chce být člověk šťastný, musí dosáhnout integraci dvou částí duše - zvířecí 
a lidskou, které během velké části života vedou válku, atd. Tato kniha je pro mě zvláště důležitá, 
vědění přes symboly kolektivního nevědomí chápu mnohem snáze než složité pojmové 
konstrukce důležitých filosofů. 

Casper, Bernard, Míra lidství - Rosenzweig a Lévinas. 

Tuto knihu jsem nastudovala pro Soubornou zkoušku z filosofické antropologie a pro 
podatelnu UKC. 

Základní lidskou situaci nazývá Lévinas “být rukojmím za druhého” – já beru na sebe, tj. 
ručím svým životem za to, že s životem druhého to dobře dopadne, abychom byli společně 
svobodní, společně zachránění, spasení. Rukojemství je úkol, kterého nikdy neudělám dost, je 
to závazek ve smyslu Kantova kategorického imperativu. Setkáním s druhým vzniká “trhlina” 
v mém synchronním čase a oslovuje mne čas druhého, který není mým časem, je vůči mému 
času zcela transcendentní, je mimo mé možnosti, mé očekávání, a prolamuje mé totalizování. 
Můj synchronní čas se mění na čas, který si druhý u mne nárokuje, mění se na čas společný, 
diachronní, v němž vzniká otevřená a nepředvídatelná budoucnost. Druhý je ranou v mém 
světě, přičemž rána má tady pozitivní význam, díky ní jsem teprve otevřen pro jinakost jako 
jinakost, to znamená, jsem schopen transcendovat, přijmout exterioritu druhého, se kterou se 
setkávám prostřednictvím jeho tváře. Tvář druhého si nárokuje můj čas, mou odpovědnost za 
druhého, protože to je jediné, co mi umožňuje získat své osobní bytí a musí se odehrávat znovu 
a znovu a zůstává vždy prekérní – nikdy nebude zahrnuta do názorné identity, do definitivní 
přítomnosti, nýbrž do nemožnosti vyvléct se z odpovědnosti, zaručení se za druhého. 
Rukojemstvím nechávám diachronicky rozbít svůj čas, a v tomto diachronním zlomu se ukazuje 
budoucnost království spravedlnosti a míru. Lévinasovo myšlení tak vychází z dění 
odpovědnosti za druhého. Myšlení Rosenzweigovo vychází z dění biblicky pochopeného 
Zjevení. Rosenzweig má s myšlením Lévinase mnoho společného, ale nevěděl o tom. 



Rosenzweig je filosof, který začal chápat dějiny jinak, než se chápaly před ním – ne jako obraz, 
který může nezúčastněný pozorovatel přehlížet, ale z etického hlediska jako čas, který se děje 
mezi druhým a mnou, a který je konstruován mravní svobodou, vzniklou v odpovědnosti za 
druhého. Mám čas, to znamená, že mám něco se sebou a se světem udělat (ustavuji dějiny) a 
jsem vydán času, protože nejen já, ale i druhý ustavuje skutečnost. Zkušenost je dvojjedinečná 
– všechno, co zakoušíme, zakoušíme jako světské (není nic, co by nebylo světské) a jako 
mravní (to, za co neseme odpovědnost). Výsledná dvojjedinečná odpovědnost je více než 
světská a více než lidská – je to biblická událost Zjevení, které nám přikazuje milovat, to 
znamená – nemůžu se spokojit s očekáváním a mám nějakým způsobem jednat a můžu to 
dělat jen před tváří druhého, který rozbíjí synchronii mého času a prosazuje se v diachronii 
jinakosti. Zjevení je děním, jímž se orientuji v tom, co mám chtít a jak mám chtít. Přijetí 
odpovědnosti nastává, jen když je splněn kantovský postulát autonomie (je to já sám ve své 
vlastní původnosti, kdo zde tvoří skutečnost tím, že sám mluví a jedná) a to, o co jde, je zcela 
jiné vůči mně. Zasažený zjevující Boží láskou probouzím se z meta-etické uzavřenosti a 
předjímám nehotovou skutečnost v aktu lásky k bližnímu. V okamžiku dějící se Boží lásky se mi 
otevírá budoucnost, kterou je vykoupení. 

Tento pohled dvou židovských myslitelů Rosenzweiga a Lévinase líčí Bernhard Casper, 
katolický myslitel, a zcela přijímá jejich stanovisko, že odpovědnost za druhé je cosi apriorního a 
naprosto původního, co předchází naši svobodu, volbu vlastních životních plánů a realizací 
sebe. Naopak realizace sebe se uskutečňuje tím, že slyším nárok volající tváře druhého.   

Descartes, René. Vášně duše. 

Tuto knihu jsem začala číst, protože někdy potřebuji ovládat vášně své duše a protože ji 
napsal Descartes, jehož Rozprava o metodě zanechala ve mně velmi dobrý dojem. 

V tomto díle zkoumá autor vášně neboli afekty duše, které podněcují a uzpůsobují duši k 
tomu, aby chtěla věci, k nimž tyto afekty připravují tělo – všechny slouží k posilování nebo 
prodlužování těch myšlenek v duši, jejichž zachování považuje za výhodné, a které by byly bez 
afektů snadno vymazány. Descartes rozlišuje dva druhy myšlenek – její činnosti (úmysly) a její 
afekty (vjemy). Úmysly jsou plně v moci vůle a mohou být pouze nepřímo pozměněny tělem. 
Afekty zcela závisejí na činnostech, jež je vytvářejí, nemohou být přímo ovládány vůlí, nýbrž 
nepřímo, pomocí představování věcí, sloučených s afekty, které bychom si přáli mít a které stojí 
v protikladu k afektům, jichž se chceme zbavit. Člověk potřebuje vůli, která je odhodlaná řídit 
jednání svého života podle pevných a rozhodných úsudků týkající se poznání dobra a zla, 
protože existují škodlivé věci, které vzbuzují radost, a užitečné věci, které jsou na začátku 
nepříjemné. Můžeme uplatnit afekty tak, že přimějeme duší k tomu, aby chtěla věci, které nám 
přirozenost přikládá jako užitečné, a aby vytrvala ve svém chtění. Všechny afekty vedou k 
jednání jen prostřednictvím touhy a hlavní úlohou morálky je uvést touhu na správnou míru. Na 
začátku je nutné se naučit rozlišovat věci, které na člověku závisejí, a které nikoli. Ve věcech, 
které na něm závisejí, je nutné se řídit ctností, a ony se splní. Měl by vyloučit věci, jejichž 
splnění na něm nezávisí, aby nezaměstnávaly jeho mysl a aby kvůli nim neodvracel pozornost 
od věci, jejichž splnění na něm závisí. Předtím by měl myslet na důvody, kvůli nimž by mohl v 



tyto věci více či méně doufat. Kdyby to udělal, ukázalo by se pak, že většina věcí závisejí 
částečně na něm a částečně na jiných okolnostech a lidech, a měl by rozmýšlet, která část 
závisí na něm a vztahovat své touhy výlučně k tomu. Descartes pak rozebírá, co je skutečná 
ušlechtilost a co jsou ctnosti. Ctnosti jsou návyky duše, které ji uzpůsobují k určitým myšlenkám. 
Podle autora je práce s afekty důležitá, protože veškeré zlo a dobro v tomto životě závisí na 
afektech, a nejhorší život mají lidé, kteří nedokážou správně uplatnit afekty. 

Eliade, Mircea. Mýtus o věčném návratu. 

Tuto knihu jsem zvolila z prosté zvědavosti, co se skrývá za jejím názvem. Zabývá se 
studiem některých aspektů archaické ontologie. Její metafyzická osnova není dána ve slovech 
(nesetkáváme se tu s pojmy “bytí”, “iluzivní”, “skutečný”), ale ve významech, v symbolech, 
mýtech a rituálech. Archaický člověk vnímá čas pouze cyklicky, vzpomínka na osobní událost 
(většinou hodnocená jako hřích) je pro něho nesnesitelná. Cítí potřebu se od vzpomínek 
osvobodit. V jádru všech rituálů je vůle znehodnotit čas tím, že starý čas je obnoven, aby se 
život mohl dít znova a s novým začátkem. Toto věčné opakování je ten věčný návrat 
k božstvem ustanovenému počátku. Židovsko-křesťanské myšlení jako první zavádí historické 
trvání a přesahuje obzor archetypů a opakování tím, že zavádí do náboženské zkušenosti 
novou kategorií – víru, absolutní emancipaci z přírodního zákona, a tím i nejvyšší svobodu, 
svobodu zasahovat do ontologického statusu Vesmíru. Moderní člověk je tvůrčí - tvoří dějiny 
tím, že tvoří sám sebe, ale zároveň je tato svoboda iluzorní, a on má nanejvýš dva postoje pro 
volbu – buď dějinám vzdoruje (což činí naprostá menšina lidí), nebo se utíká a uchyluje se do 
animálního, podlidské existence. 

Frankl, Viktor. A přesto říci životu ano. 

Viktor Frankl je psycholog, který popisuje a analyzuje život v koncentračním táboře “nejen 
jako svědek a analytik, ale jako ten, kdo dokázal sestoupit do pekla, projít peklem, zachránit se, 
vyjít na povrch, obnovit se a všechno si uvědomit”2 – zvolila jsem tuto knihu, protože popisuje 
extrémní zkušenost, která přitahuje a děsí – měla jsem pocit, že kdybych stejné v životě 
dokázala přežít, neexistovalo by pak nic, co by mne mohlo zlomit, a život vůbec by byl jiný, 
vyšší kvality. I přes hrůzu všeho, přes což musel nepřetržitě několik let procházet, vystavený 
neustálému vlivu okolního prostředí, které nic nevědělo o hodnotě lidského života a důstojnosti 
lidské osoby, dokázal zachovat lidskost a po tom, co prožil, vystoupit na veřejnost a prohlásit, 
že kolektivní vina neexistuje a že k holocaustu je schopen v zásadě každý národ, protože 
existují jen dvě lidské rasy - “rasa” slušných a “rasa” neslušných lidí. 

Fromm, Erich. Umění milovat. 

Protože neumím milovat a považuji to za nejdůležitější, chtěla jsem se dozvědět, co je to – 
umět milovat podle všeobecně uznávaného psychologa. V tomto díle zkoumá autor lásku, 

                                                
2 КОММИССАРОВА, Марина. Изменение личности. In: evo-lutio.livejournal.com [online]. January 12, 
2014. Dostupné z: https://evo-lutio.livejournal.com/38169.html 



kterou nazývá nejzákladnější vášní, silou, která drží pohromadě lidstvo, rod, rodinu, společnost. 
Láska je aktivita, je to “dávat”, a “dávat” je nejvyšší výraz moci – aktem dávání prožívám svou 
silu, své bohatství, svou moc, prožívám sám sebe překypujícího, rozdávajícího, živého, a proto 
radostného. Láska není především vztahem k určité osobě, ale postojem, orientací charakteru, 
určující spřízněnost se světem jako celkem. Miluji-li skutečně jednoho člověka, miluji všechny 
lidi, miluji svět a život. Láska je schopnost tvůrčího, zralého charakteru. Mluví o různých 
formách pseudolásky a o skutečné lásce. Skutečná láska je taková, když dva lidé navážou 
vztah z centra své existence, to znamená, když každý z nich prožívá druhého z centra své 
existence sám sebe. Je to neustálá výzva, není klidné útočiště, je to pohyb, růst, společná 
práce.  

Jaspers, Karl. Otázka viny 

Doporučení této knihy k četbě jsem našla v hodnocení referátu k Míře lidství v UKC, že prý 
dílo může být pro mne užitečné. Bytí člověka podle Jasperse není přirozené trvání uprostřed 
proměnlivého světa, ale člověkem se člověk stává tehdy, když si uvědomí svou existencí, a tu si 
uvědomuje především v mezních situacích, do nichž se dostává. Být skutečně existujícím je 
lidský úkol a jeho poslání, ale právě v mezních situacích člověk velmi často selhává a troskotá. 
Případné ztroskotání nebo selhání prožíváme jako vinu. Jaspers rozlišuje čtyři druhy viny – 
kriminální, politickou, morální a metafyzickou. Je nutné mezi nimi rozlišovat, protože jsou to 
různé druhy viny a mají různou odvolací instanci. Kriminální vina je tam, kde je spáchán 
objektivně prokazatelný zločin, jímž dochází k porušení zákona. Odvolací instancí je právo nebo 
soud. Politická vina spočívá v příslušnosti k určitému státu a v činech státníků a politických 
činitelů v daném státě. Jako součást tohoto státu nesu i následky činů tohoto státu. Instancí je 
zde moc a vůle státu, pokud je vítězem. Morální vina znamená, že jsem jako jedinec odpovědný 
morálně za všechny své činy i zločiny, které dopouštím a vykonávám. Instancí je zde vlastní 
svědomí, vytvářející se v komunikaci s bližním. Metafyzická vina je spojena se solidaritou mezi 
lidmi jako lidmi, v jejímž důsledku je každý spoluzodpovědný za všechno bezpráví a všechnu 
nespravedlnost na světě, k nimž dochází v jeho přítomnosti nebo s jeho vědomím. Pokud jsem 
neučinil všechno, co jsem mohl, abych jim zabránil, jsem spoluviník (i když právně, politicky i 
morálně jsem neselhal). Poslední odvolací instancí je zde Bůh.  

Za zločin může být potrestán jen jednotlivec. Neexistuje kolektivní vina, protože není 
jednotného národního charakteru a nelze národ činit individuem – národ nemůže heroicky 
zahynout, nemůže být zločincem, nemůže jednat mravně nebo nemravně, nemůže být jako 
celek viněn nebo neviněn, to může pouze jednotlivec – ani v kriminálním, ani v politickém, ani v 
morálním smyslu. Posuzování v kategorii národa je falešné a nelidské, a vede k tomu, že člověk 
jako jedinec je zbaven důstojnosti. Norimberský proces byl prvním případem v světových 
dějinách, kdy vítězové ustavili soud – dosvědčovalo to o tom, že představitelé mocností jako 
výsledek svého vítězství chtěli skutečně převzít odpovědnost za lidstvo, ne pouze za své vlastní 
státy. Poprvé a pro celou budoucnost byla válka prohlášena za zločin a proces znamenal 
slabou dvojznačnou předzvěstí nového světového řadu. Jaspers mluví o motivacích nápravy, 
kdy zasažený vinou chce pomáhat každému, komu zvůle bezprávného režimu ublížila, a jednou 
z nich je pomáhat tam, kde je bída, lhostejno čím, prostě proto, že je bída blízko a vyžaduje 



pomoc. Mluví o očistě, která je cestou člověka jako člověka, která se děje především vnitřním 
pochodem, který není tím, co lze jednou provždy vyřídit, ale je neustávajícím procesem, v němž 
se člověk stává sebou samým. Když všechno mizí, zůstává Bůh, jediný pevný bod. Lidským 
údělem je pokora a zachování míry. 

Kommissarovová, Marina 

Jedná se o psycholožku, která není zatím klasikem. Začala jsem ji číst před 5 lety, když 
ještě byla radikální feministkou a já jsem taky. A když začala psát o tom, že není radikální 
feminismus správný, bylo to natolik přesvědčivý, stejně jako i jiné její články, že jsem se zřekla 
feminismu taky. V práci jsem použila její články, které publikuje na ruskojazyčném internetovém 
prostoru skoro každý den, a myslím, největší vliv na mne měly právě její myšlenky a její ideje, 
které nejsou, podle jejich slov, ničím novým, jen interpretací minulých významných psychologů 
a filosofů. Třeba v jednom článku formuluje “začátek začátků”, princip, bez něhož nemá smysl 
budovat jakékoli strategie, formulovat pravidla, analyzovat a vyvozovat závěry o příčinách a 
následcích – Non progredi est regredi (formulace Goetheho)3. Jedná se o princip evoluce, 
princip života, na němž se z dávné minulosti buduje celá dialektika. Zákony světa jsou 
dialektické, to znamená, vyžadují rozvoj, růst a posílení jakéhokoli systému, a právě za to (za 
rozvoj, růst a posílení) svět jedince odměňuje. Jakákoli silná povahová vlastnost, která se vyvíjí 
v zápasu se svými slabostmi, to znamená, skutečně silná vlastnost - dobrota a štědrost (nikoli 
neurotická úzkost a připravenost sloužit ze strachu), chrabrost (překonání strachů a závislostí), 
návyk vytrvale snášet utrpení, schopnost k soucitu (nikoli připravenost spolu si stěžovat, ale 
schopnost pomoci bez splynutí s jiným), pracovitost, poctivost, skromnost, spravedlnost 
(uvědomění si cizí subjektnosti) - všechny tyto vlastnosti vypovídají o tom, že člověk má silnou 
osobnost. 

Kouba, Pavel. Nietzsche 

Tuto knihu jsem přečetla na kurz „Nietzsche: Filosofická interpretace“ a musím napsat, 
(nemůžu to nenapsat), že jsem stejně jako při čtení Mukařovského a Patočky znovu žasla nad 
intelektuálním dědictvím, které vlastní český národ, a vadí mi, že takové intelektuální čtení u 
nás doma zatím ještě neznám. Ve svém díle analyzuje Nietzscheho Genealogii morálky. 
Zdůrazňuje třeba, že cílem Nietzscheových útoků není morální jednání, ale morální výklad 
světa, že svět má imorální, nejistý, zneklidňující a enigmatický charakter, a že morální výklad 
světa tuto stránku světa zakrývá tak, že jsme pak v něm nezajištění, zranitelní. Morálka má být 
vystřídána optikou života, na níž založené rozhodování musí být popsáno v termínech 
estetického soudu. Správné jednání by se mělo zakládat na vkusu, každý by měl sledovat svým 
jednáním nějaké dobro, podložené obecně pochopitelnými a použitelnými důvody, ale samo 
rozhodnutí by mělo brát na zřetel situaci, člověk by měl zastávat zohledňující situaci, v níž 
jedná, citlivý a nebýt ovcí ve stádě, slepě opakující jeden a týž způsob řešení problému. 

                                                
3 КОММИССАРОВА, Марина. Начало начал. In: evo-lutio.livejournal.com [online]. September 23, 2016. 
Dostupné z: https://evo-lutio.livejournal.com/355888.html 



Maslow, Abraham. Motivation and Personality 

Toto dílo mě především přitáhlo tím, že v něm humanistický psycholog Maslow zkoumá 
zdravého, sebeaktualizovaného člověka, a chtěla jsem se dozvědět, jak takový člověk vypadá, 
tak se cítí, co je správný a co není správný, o co by se měl člověk snažit a jaká budoucnost mě 
čeká, kdybych zvládla ego-integraci, protože jsem dlouhou dobu sledovala nesprávné životní 
orientační body a ničila jsem svůj život. Maslow taky zdůrazňuje, že snažit se prosazovat 
dobrou společnost, bratrskou, synergickou, důvěryhodnou, je lepší, než souhlasit se 
společností, která prosazuje zákon džungle. 

Nietzsche, Friedrich. Genealogie morálky 

Tuto knihu jsem přečetla také pro kurz „Nietzsche: Filosofická intepretace“ a pro soubornou 
zkoušku z filosofické antropologie. Autor zkoumá původ morálních předsudků a zvláště vývoj 
významu pojmů “dobra” a “zla”. Největší nebezpečí nahlíží ve zmenšení a zestejnění 
evropského člověka, které nastalo v důsledku převrácení starořeckých hodnot lidmi 
resentimentu, když byla za dobro prohlášena slabost, za dobrotivost bezmocnost, za pokoru 
ustrašená nízkost, za poslušnost podrobenost nenáviděným, za boží vyznamenání ubohost. 
Protože ale člověk měl instinkty – nepřátelství, krutost, radost z pronásledování, z přepadání, z 
ničení, a ony se nemohly vybít ven, obracely se dovnitř, proti člověku samému, vzniklo špatné 
svědomí. Podle Nietzscheho jsou pro zdravé největším nebezpečím nemocní, kteří otravují a 
zpochybňují důvěru k životu, k člověku, k nám samým, nebezpečí není v tom, že by byl člověk 
slabý, ale v tom, že by považoval slabost za dobro. Nietzsche popírá objektivní vidění a 
nezaujaté nazírání – jsou podle něho nesmyslnými pojmy. Existuje jen perspektivní vidění a jen 
perspektivní poznání – čím větším množstvím očí se na tutéž věc dokážeme podívat, tím 
úplnější bude náš “pojem” té věci, naše “objektivnost”. 

Patočka, Jan. Filosofie výchovy 

Tuto knihu jsem přečetla na kurz DK. Výchova je podle Patočky formací lidské schopnosti 
ke společenství takovým způsobem, aby kulturní obsah, jehož se starší generace dopracovaly, 
byl předán generaci nové, která se stane tímto způsobem plnoprávným členem ve společnosti 
starších. Formace se dělí na neuvědomělou (učíme se tím, že vyrůstáme v takové a takové 
společnosti/rodině; podléháme vnějším vlivům, které v nás zanechají své sedimenty, ať to 
chceme nebo nechceme) a uvědomělou (výchova a sebevýchova). V sebevýchově je důležité 
filosofovat. Když člověk vstupuje do filosofie, pociťuje údiv – otřes, stud před tím, že vlastně 
nevěděl, co chtěl, šel slepě za nějakým přirozeně prezentovaným smyslem. Odkrývá se mu 
dosud skrytý zájem o ideu a dává mu to hlubší pochopení společnosti, světa, sebe sama. 
Výchova člověka udělá svobodným, to znamená, že bude moci žít z vlastního rozhodnutí, sám 
tvořit smysl života tvorbou, činností, prací. 



Patočka, Jan. Umění a čas I. 

Knihu jsem přečetla po tom, jak jsem z ní zpracovala kapitolu „Smysl mýtu o paktu s 
ďáblem“ pro UKC. Kniha obsahuje různorodé eseje na téma vzdělanosti, filosofie, interpretace 
uměleckých děl a myšlení filosofů. Vzdělání není podle Patočky nacpáním hlavy materiálem, 
obsahuje určitý poměr k sobě samému, k svým lidským silám a jejich užití, je to duchovní snaha 
o zkáznění, která v idejích velikosti, univerzálnosti, celkovosti spatřuje účinný lék proti pohodlí a 
úpadku – člověk, který usiluje o vzdělání, překonává své meze i sebe sama, bojuje proti pohodlí 
a duchovnímu požitkářství. Filosofie vychází z faktu života v amplitudě, když se vymykáme 
životu v rovnováze a jdeme k některé z mezí naší existence. Rozebírá myšlení Herdera, 
Palackého, Burckhardta a Hegela, umění Máchy, Šaldy, Josefa Čapka a jeho Kulhavého 
Poutníka, Ivana Vyskočila. Jeho dílo je natolik koncentrováno myšlenkami a informacemi, a 
všechny jsou velmi důležité, že ani nevím, jaký bych mohla napsat abstrakt. 

Pico della Mirandola, Giovanni. O důstojnosti člověka. 

Knihu jsem přečetla na kurz UKC, protože jsem začala nabývat jistoty, že důstojnost 
člověka je nejdůležitější, co má. Hlavním cílem filosofického úsilí Mirandoly bylo poukázat na 
soulad všech filosofických a náboženských směrů. Považuje za to, že není správné zkoumat a 
věnovat se pouze jedné filozofické škole, nebo jednomu filozofickému směru. Různí filozofové, 
různé školy a směry jsou v souladu, a pokud jsou neslučitelné, tak jsou neslučitelné jen 
zdánlivě. Lidská důstojnost spočívá ve svobodné vůli – člověk je jediný z božských stvoření, 
který ji vlastní. Vymyká se z univerza – neurčují chod jeho života zákony veškerenstva, ale 
především on sám. Od Boha má v sobě předpoklady všech přirozeností – rostlinné, živočišné, 
andělské a božské, závisí na něm, čemu dovolí vzrůst. Člověka konstituuje to, čemu věnuje svůj 
čas, a učí se napodobováním – dívá se na to, jak jednají a jaký život vedou nositelé jednotlivých 
typů života. Když budeme vést stejný život, dosáhneme stejného postavení. Filosofie je podle 
autora prostředkem k péči o duši, pomocí níž můžeme směrovat k Bohu - pomocí morální 
filosofie zkrotíme útok vášní (je tu zásada uměřenosti “ničeho příliš”, která stanoví míru a 
měřítko všech ctností), pomoci dialektiky dosáhneme jasnosti rozumu (pomůže řešit protiklady 
mezi různými tvrzeními a kličkami sylogismů) a pak, když je duše připravena a očištěna, pomocí 
přírodní filosofie zkoumáme božské věci (je tu výzva “poznej sebe sama” - poznávání přírody, 
jejímž spojovacím článkem a jakoby smíšeninou je přirozenost člověka). 

Pieper, Josef. Základní formy sociálních pravidel hry 

Základní formy sociálních pravidel hry jsem přečetla, protože jsem o nich chtěla dozvědět. 
V této knize analyzuje základní formy sdružování, jež jsou samostatné, navzájem 
nepřevoditelné podoby přijaté sounáležitosti lidí – společenství, společnost a organizace. 
Všechny tři jsou nezbytné a mají jiná sociální pravidla hry. Ve společenství je důležité vzájemné 
přitakání lidí, které sdružuje a zdůraznění toho, co je jim společné. Je tu bezprostřednost, 
důvěrnost a přímost, není tu formálnost, ceremoniál ani zájem jedince. Do společnosti se člověk 
vstupuje jako osoba zvláštní ve své jedinečnosti – vytáhne klíč ze srdce a strčí ho do kapsy, 
pomocí formálnosti a etikety, “směny slov a laskavosti” - prosazuje své zájmy a respektuje 



druhého v jeho svébytné důstojnosti. V organizaci se spojují lidé, kteří se snaží o dosažení 
určitého cíle. Autor se staví proti absolutnímu kladení jedné ze třech forem sdružování – proti 
“přebudování společnosti ve společenství” - výchova se má postavit na diferencovanějším 
náhledu, že je více legitimních základních forem soužití, a tedy i rozdílných způsobů, jak “být 
práv bližnímu”. 

Sokol, Jan. Člověk jako osoba 
Knihu jsem přečetla ke kurzu Člověk jako osoba. Pomocí ní se můžeme o sobě jako o 

lidské osobě něco dozvědět. Sokol volí hledisko jednání jako charakteristického projevu lidské 
osoby. Píše o tom, že osobnost je v dnešní masové společnosti v ohrožení, protože v návyku 
na masové chování se ztrácejí některé určité lidské schopnosti – odpovědnost, schopnost 
přičítat si své činy, nést jejich důsledky a jednat s vědomím těchto důsledků. V první části 
popisuje vývoj lidského druhu během času – to, co je možný o člověku a jeho vývoji doložit 
vědeckou metodou. V druhé části popisuje vlastní zkušenost osoby se sebou samým metodou 
fenomenologie. Třetí část je o setkání s tváří, díky němuž se člověk stává osobou. Tato kniha je 
pro mě zvláště důležitá, protože obsahuje orientační body, o něž se ve zmatku každodenního 
života můžu opřít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zkušenost cizince v cizí zemi4 

V této části jsem se snažila nějak shrnout to, s čím a v jakém stavu duše jsem do Česka 
přijela a jakou zkušenost jsem tady získala. Přesto pro mne bylo těžké začít psát tuto práci, 
protože si uvědomuji, že všechno, co mám, jsou jen nějaké kousky teoretických znalostí, a jsem 
vlastně na začátku své životní cesty. Potřebuji víc dovedností, znalostí a zkušeností, abych 
mohla určovat mravní jednání skrze rozumovou složku. Potřebovala bych nějaké vodítko, které 
by mně to všechno umožňovaly napsat. 

Biškek 

Někdy zavřu oči a představuji, že jsem v Biškeku. Venku je léto a je vedro. Z biškeckého 
asfaltu stoupá takové horko, že oči začínají vytvářet klam, jako by se všechno v dálce několika 
desítek metrů tavilo. Cítím horko na své kůži, proniká hluboce pod ni a všechno pomalu 
ustupuje do pozadí. Když jsem byla zvláště nešťastná, smutek jsem léčila tím, že jsem povolila 
biškeckému horku se mne zmocnit, vymačkat veškerý jed a veškerou minulost, které jsem v 
sobě nahromadila. Pak jsem byla zase připravená pustit se dál. 

Těším se na den, kdy se natrvalo vrátím domů. Myslela jsem si, že zvládnu celý život 
bloudit po zeměkouli, zkoušet a překonávat sebe a prožívat všechno, co člověk může. Ale 
nedokázala jsem se obrazu rodného města zbavit. Nedokázala jsem ho vytrhnout ze srdce, 
protože bylo tím, co srdce utvářelo, drželo ho a nedovolilo mu rozpadnout se. 

Narodila jsem se v chudé rodině, protože to byla doba krátce po rozpadu socialismu, a v 
socialismu všichni si byli rovni – všichni byli chudí. Z raného dětství si vybavuji jen dvě 
vzpomínky – čokoládovou tyčinku, kterou každé z nás tří sester koupil tatínek, když dostal 
měsíční mzdu; a babičkou ušité spacáky, které jsme každý večer ustlali v obývacím pokoji a 
ráno to schovali, protože jsme neměli postele, ani prostor pro ně.  

Tatínek a maminka už od mládí hodně pracovali a snažili se o společenský úspěch. Matka 
na začátku devadesátých let jezdila do Číny devět hodin v autobuse vestoje, aby nakoupila věci 
a pak je prodávala. V roce 2007 si otevřela svůj první podnik, kadeřnictví, které jako zatím 
jediné z ostatních čtyř podniků přežilo jedenáct let, ostatní přežily sotva rok. Tatínek v roce 1984 
začal pracovat jako mladý vědecký pracovník ústavu ekonomiky Státního plánovacího úřadu, 
v roce 2010 se stal předsedou Státního daňového úřadu a v roce 2015 ministrem financí. 

Ve druhé třídě jsem nastoupila do soukromé školy. Studovala jsem tam se svou mladší 
sestrou skoro zadarmo, protože tatínek pro školu vydobyl daňové úlevy. Naše třída byla 
smíšená – vedle bohatých studovaly i děti nadaných lidí, zaměstnaných ve škole, kteří si třeba 
nemohli dovolit dítěti kupovat nové oblečení, a ty často chodily v starých oděvech „z druhé 

                                                
4 Jsem si vědomá, že přebírám název románu Cizinec v cizí zemi od slavného amerického romanopisce 
Roberta A. Heinleina o člověkovi, který přišel na Zemi z Marsu. Název se mně zdá tak neodolatelně 
přiléhavý, že jsem si neodepřela ho použít 



ruky“. Učitelé mě měli rádi a odpouštěli mně to, co jiným neodpustili – když jsem neudělala 
domácí úkol, nebyli zlí, ani mně většinou nedali špatnou známku. Užívala jsem si toho, ale cítila 
jsem se z těchto drobných výsad nepohodlně. Taky jsem neměla ráda, když do školy pro mne 
přijíždělo tatínkovo služební auto, a raději jsem vždy jela domů s kamarádkou přeplněným 
autobusem. Necítila jsem se dobře, když jsem měla nějaké pěkné oblečení nebo mobil a moje 
kamarádky to neměly. Školu jsem s podporou třídní učitelky absolvovala coby jedničkářka, ale 
nešlo o skutečné jedničky, spíše o další privilegium, které jsem z nějakých důvodů dostala a 
které jsem ani nechtěla. 

Dětství jsme s mladšími sestrami trávily doma. Měly jsme televizi, rodičovskou knihovnu a 
od roku 2003 přístup k internetu. Knihovna byla jedna skříň s knihami, ale stačila na několik let 
upoutat. Nejsilnějším dojmem působilo několik knih, které jsem doma v mládí četla – kniha Bílé 
šaty vietnamského autora Nguyen Van Bong a Něžná Dostojevského. Překlad Bílých šat zatím 
neexistuje v angličtině ani v češtině a doma to byla velmi stará, nažloutlá kniha v roztrhaném 
obalu, která pak jednou zmizela. Vypovídala o dívce, která se účastnila partyzánského boje za 
svobodu vietnamského národa a přes všechno, čím musela projit – uvěznění a mučení – 
dokázala zachovat čistotu duše, symbolizovanou bílými šaty. A Něžná - Dostojevský pro mě byl 
vždy tím, kdo umožňuje intenzivně prožít velmi široké spektrum citů.  

V sedmnácti letech jsem jela studovat do Prahy, ale vydržela jsem jen jeden a půlroku, 
vrátila jsem se zpátky, jak už jsem psala. Rodiče chtěli, abych ihned po návratu nastoupila na 
univerzitu, domluvili se s vedením jedné z nich, že mě ihned přijmou do druhého ročníku, 
protože bych bez vyššího vzdělání o žádnou dobrou pracovní pozici nemohla usilovat. Bránila 
jsem se tím, že to nemůžu, protože bych přišla do již zformovaného kolektivu a nedokázala 
bych se už s nikým spřátelit, což mě moc děsilo. Nedokázala jsem je ale umluvit. Pak++ jsem 
se pokusila o sebevraždu. Nepodařilo se to, ale měla jsem na nějakou dobu klid. 

Pozoruji své sestry a vidím, že jsou v něčem úplně jiné než já. O sobě si myslím, že 
vlastním více svobodnou vůli, že nejsem úplně v moci okolního prostředí. Přesto z hodnot a 
idejí, které jsem měla v okolí, jsem neustále vybírala právě ty nejškodlivější a chovala jsem se 
tak, abych svůj sociální život zničila. Musím přijmout to, že žiji v době, kdy se ještě lidé s 
nežádoucím chováním ze společnosti vylučují, a většinou mají na obnovu sociálního života 
velmi malou šanci. 

Vím, jak může působit destruktivně, když někdo neustále dostává z okolního prostředí 
podněty, že není dost dobrý na to, aby byl hoden lidské úcty. Ale to nebyl můj případ, protože 
ke mně bylo okolí dost laskavé. Ale právě toto moje privilegované postavení bez mých vlastních 
zásluh mi vadilo nejvíc, zvláště když se lidé k jiným vedle mě chovali hůř. Věděla jsem, že mně 
to privilegium nepatří a že ho taky kdykoli můžu ztratit. Vedlo mně to k tomu, že jsem vedla dost 
pasivní, líný, nespokojený, poživačný život, aniž bych ho dokázala nějak využít pro obecný 
prospěch. Chyběly mi komunikační schopnosti. Myslela jsem, že ty se rozvíjí samy, a že až to 
budu potřebovat, tak že budu na stejné úrovni s těmi, kdo umí vést zajímavou konverzaci, a že 
pak budu schopná vytvořit emocionálně pohodlné prostředí. Ale nedařilo se mně rozvíjet své 
komunikační schopnosti, protože jsem se lidem spíše vyhýbala. Nechtěla jsem se bavit s 
člověkem, u něhož jsem zjistila, že se k někomu, kdo je ve zranitelnější pozici, chová nezdvořile 



a bez úcty. Nevím, jak se stane, že některý člověk, jemuž se naskytne příležitost k prospěchu, 
v zájmu svého prospěchu poškodí jiného, ale jiný člověk to neudělá a raději se vzdá prospěchu. 
Chtěla bych umět rozpoznat, kdy se člověk chová podle toho, jestli vítězí masa, nebo jestli 
vítězí individuální lidství. Masa nemá rozum, proto nemá pravdu, nemá lidství. Chce chléb a hry 
a snadno dokáže ospravedlnit trápení, a třeba i masové vraždy. Často jsem se přistihla, že i já 
se chovám jako masa. Když jsem byla součástí nějakého společenství, vzdávala jsem se 
spravedlnosti, chovala jsem se neslušně a nepěkně, protože jsem musela zachovávat stranu 
toho, s kým jsem. Záleželo mně na tom, abych dostala podporu od těch, s kterými jsem na 
jedné straně, a toho, kdo nebyl jedním z nás, jsem považovala za nebezpečného a snažila jsem 
se ho vyloučit. 

Ale zároveň jsem se bála, abych svým zásahem a svými činy nezpůsobila nějaké neodvratné 
zlo, které pak způsobí řetězovou reakcí dalšího zla. Stále s tím mám problém, ale už nejsem 
pod ochranou rodičů a tak se pomalu učím. Ocitla jsem se v břiše velryby a zatím tady 
přetrvávám v naději na to, že jednou, až mne velryba vyvrhne, nastane vnitřní obrat a dostanu 
se odsud jako lepší člověk. 

Praha 

Na začátku život v Praze byl noční můrou, protože jsem se znovu a znovu musela 
vypořádávat s tím, že lidé mi ukazují lhostejnost vůči mně, nebo že mě nemají rádi. Byla jsem 
příliš bezstarostná, zvykla jsem si na to, že mě vždycky někdo má rád, že se snaží se mnou 
kamarádit. Ale nikdy jsem nebyla proaktivní a nevěděla jsem, jak si mám zajistit nějaké sociální 
vztahy, a neumím to ani dnes. Pomalu mě to ničilo, nebyla jsem připravená k tomu, že v lepším 
případě si mě lidé nebudou vůbec všímat, ale většinou se mě prostě budou snažit vytlačit. Mé 
sebehodnocení záleželo na tom, jak jsem hodnocena od jiných lidí, a tak jsem se začala cítit 
jako stará, ošklivá, že se mně lidé vyhýbají, opovrhují mnou nebo se mě snaží nějak ponížit. 

Dostala jsem se do situace, že musím všechno, co potřebuji, vydobýt vlastním úsilím, a 
myslím, že zatím je to nejlepší doba mého života. O všem, co získám, budu vědět, že je to 
skutečně moje, a tato jistota bude znamenat, že to nikomu neustoupím, že už to nebudu chtít 
zničit, že se toho nebudu snažit zbavit jako něčeho, co jsem dostala zadarmo, kdežto jiní to 
zadarmo nedostali. 

Nevím, jestli lhostejnost od druhých lidí vůči mně je tím, co jsem ztratila, nebo tím, co jsem 
získala. Někdy jsem dostala od jiných pomoc, tuto pomoc jsem využila, ale vůbec jsem za ni 
nepoděkovala, a tím jsem je ochudila. Teď mě nejvíc těší to, že jsem dosáhla takové úrovně, 
kdy se můžu taky snažit něco dát a nedostávat žádný vděk, být taky ochuzená. Vážím si lidí, 
kteří mi v minulosti pomohli a kterým jsem žádný vděk neukázala, proto si poprvé můžu aspoň 
trochu vážit sebe samu tak, jak si vážím jich. 

Ve svých představách jsem někdy viděla Prahu jako gigantický, živý mechanismus, který 
pohlcuje ty, kteří byli příliš hloupí, ještě nevyzrálí, neprávem sebevědomí, a pak vyplivne jejich 
kosti. Vidím, jak někdo padá, a vím, že bude padat, dokud nepochopí, že se to takhle nedělá. 



Člověk musí sám, zvnitřka přijít k tomu, jak svět funguje. Když bude padat, pravděpodobně mu 
nikdo nepomůže, a pokud pomůže, tato pomoc nebude nutně prospěšná. Nesmí zavírat oči ani 
na okamžik, a pokud se teď musí vypořádávat s problémy, je to proto, že tam měl oči zavřené a 
nevšimnul si toho. 

USA 

V jednom létě během pobytu v Čechách jsem se rozhodla jet do Ameriky. Rodiče mně v 
tom podpořili a poslali mi peníze. Byla jsem slabá a bála jsem se léto strávit v Praze nebo v 
Biškeku, protože jsem věděla, že v obou případech se stav zhorší. A tak jsem odjela do Ameriky 
pracovat, a to bylo mým nejlepším rozhodnutím v životě. 

Změnilo mě to, protože jsem se dostala do prostředí, kde jsem cítila, že se mne lidé 
nevyhýbají, že cítí vůči mně sympatii, a to, že jsem mlčenlivá, držím se stranou a neustále se 
snažím pracovat, jen abych nezůstávala v omezeném prostoru s nimi, je nějak přitahovalo. 
Snažili se mě podpořit, vyzývali mne, aby s nimi mluvila. Bylo tam hodně lidí z Karibiku, a 
protože jsem stoupla z izolace do společnosti, poprvé jsem viděla ve velkém množství to, co 
jsem dříve považovala za výjimečné. Byli to mladí lidé – silní, usměvaví, veselí, soucitní, snažící 
se o to, aby se situace řešila nejlepším způsobem pro všechny. Měli v sobě přebytek. Kvůli 
svému soucitu se někdy dostávali i do problémů, z kterých se ale právě díky své empatii 
dokázali vymanit. Tito lidé ale na mě působili rozporuplně. Zase jsem cítila strach, že jsou pro 
mě nebezpeční, protože jsou mnohem lepší než já. Vypadalo to tak, že si prostě chtěli užívat 
života a mít dobrý čas s lidmi. Myslím si, že jsem to léto prožila to, co psychologové nazývají 
získaný bezpečný attachment5. 

Z těch lidí, kteří mě nejvíc změnili, to byli Američan Aaron, Nora a Nikky z Dominikánské 
republiky a Jamajčan Basil. Aaron byl jedním z mých vrchních vedoucích. Všichni, s kým jsem o 
něm mluvila, ho neměli rádi. Byl velmi přísný, nikoho nelitoval a udělovat důtky a tresty velmi 
snadno, a přesto se s ním všichni snažili kamarádit. Z nějakých důvodů ale vůči mně přísný 
nebyl. To mě spíše děsilo a bála jsem se toho. Viděla jsem, že je příliš výrazný a skvělý, a když 
mu na jeho dobrotu nějak odpovím a on se takhle přestane chovat, bude to bolestivé. Jednou, 
když jsem nějakým nedopatřením několik směn v práci nebyla, což by jiného vedlo k výpovědi z 
práce, dostala jsem od něho ledový pohled a odmítnutí návrhu nahradit to prací přesčas. 
Několik dnů poté mi našel několik směn a díval se tak, jakoby ode mne něco čekal. Ale já jsem 
mu za to všechno nikdy ničím neodplatila. Chytila jsem se do pasti své nezralosti, vzpomínka na 
něj je pro mne stále dost nesnesitelná. Odkládám to do budoucna – jednoho dne mu snad 
dokážu poděkovat a udělat něco pro něj. 

Dominikánky Nora a Nikky byly dvě kamarádky, které se mnou pracovaly a chovaly se tak, 
jakoby mně bezvýhradně přijímaly, zvláště Nora. Měla trochu nadváhu a velmi krásný obličej a 
vedle ní vždycky byli nějací kluci, kteří ji milovali, a kdyby bylo možné ji popsat dvěma slovy, 

                                                
5 Jedinec v dospělém životě zažije bezpečný vztah, který umožní vyvinout si bezpečný stav mysli 
(Schmiedová, 2011, s. 26) 



bylo by to „nekonečná něžnost“. Vzpomínka na to její bezprostřední dávání a bezvýhradné 
přijetí je velmi zvláštní a léčebná. 

Jamajčan Basil byl supervizor, který velmi snadno sledoval pravidla a dokázal pracovat 
neustále. Toto všechno očekával i od svých podřízených, proto ho taky za zády nazývali 
„nepříjemným“. Viděla jsem, že je dost přísný vůči jiným a že vůči mně projevuje vlídnost, a 
působilo na něj, když jsem nemohla zvládnout své city vůči němu. Zdálo se, že nejdůležitější 
v životě byla pro něho vůle, kterou by dokázal dosáhnout vrcholu navzdory všemu. Možná 
myslel, že to všechno zvládne, ale nezvládl to – na konci léta vypadal až trýznivě špatně. Viděla 
jsem ho i následující léto – byl jiný, nebyl už tak výrazný a silný jako dříve. Až pak na konci 
druhého léta se začaly vracet jeho bývalé rysy. 

To léto bylo darem od života a od rodičů, a od všech lidí, kteří tam byli. Také vím, že ani 
tuto zkušenost mně nikdo nikdy neodejme. 

První léto jsem pracovala jako uklízečka parku. Byl to velký park, a bylo nás mnoho 
rozptýleno po celém parku, měli jsme ho celý na starosti a volně jsme se pohybovali. 

Druhé léto bylo jiné – pracovala jsem ve stravování. Na rozdíl od volnosti v parku to byly 
malé uzavřené prostory, kde pracovaly malé týmy. Atmosféra byla jiná, méně přátelská, 
drsnější. Bylo velmi důležité si uvědomovat, že vůči sobě jsou všichni lhostejní, nebo dokonce 
nepřátelští. Bez tohoto uvědomění bych tam nedokázala zůstat do konce smlouvy. Ale znovu to 
byli charismatičtí, krásní lidé. Byla jsem sice na konci žebříčku a zvláště zpočátku jsem cítila 
slabé opovržení. A měla jsem příležitost pozorovat, jak vypadá virtuozita společenského styku, 
nějaké nové způsoby chování, které se mi líbily, různé typy osobnosti, které bych dříve v životě 
viděla jako nevzhledné, nebo dokonce odporné, jsem zde vnímala jako harmonické a atraktivní. 
Pochopila jsem důležitost lásky k sobě, péče o sebe, sebeúcty, jak to člověka naplňuje krásou. 

Na rozdíl od předchozího léta, kdy mou proměnu stimulovalo přátelské prostředí, v tomto 
létě mne posilovalo prostředí drsnější, kdy si lidé ublížili jen tak hravě, protože se jim to 
zachtělo, nebo že to vůbec nekontrolovali, prostě se to stalo. Ale už jsem to prožívala jinak. 
Bolelo to, trápila jsem se, ale vynucovalo si to, abych se stávala lepší, silnější. Musela jsem se 
soustředit na to, abych, pokud to bylo v mé moci, v práci dělala víc, než se ode mne očekávalo. 
Když jsem na konci pracovního dne skoro padala bez sil, věci se stávaly vůči mně příznivější. 
Neustálá manuální práce zaměstnávala mou neklidnou duši a neklidnou mysl a dodávala mi 
sebeúcty. Duševní bolest mne nutila něco se svým životem dělat.  

Pochopila jsem, že lidé, kteří jsou silnější než já, jsou blaho. Jsou jako zrcadlo: jenom svou 
přítomností povzbuzují něco se sebou, se svým životem dělat, nějak sebe každý den 
překonávat a snažit se dělat věci dobře. Naučilo mne to taky tomu, že cestování po světě a 
prožívání s tím spojené z nás dělá duchovně silnější. “Co jsi prožil, o to tě neoloupí žádná moc 
tohoto světa.” (Frankl, 2016) 



 A pochopila jsem také, co bych si přála mít, když všechno zmizí, a to také nejlépe vystihují 
slova Viktora Frankla. To co jsem prožila, není vůbec srovnatelné s tím, co prožil on, ale 
mechanismus je stejný: i já mám něco, co mně zůstane, kdyby všechno ostatní zmizelo: 

“Tak či onak, jednou přijde pro každého osvobozeného vězně den, kdy se ohlédne za vším, 
co v koncentračním táboře prožil, a bude při tom mít zvláštní pocit: nebude moci pochopit, jak 
bylo možné přestát všechno to, co od něho život v koncentračním táboře vyžadoval. A jako pro 
něj nastal den – den svobody –, kdy se mu to vše jevilo jako krásný sen, pak také přijde den, 
kdy mu vše, co v lágru prožil, připadne jen jako zlý sen. Korunován však bude tento prožitek 
navrátilce nádherným pocitem, že se po všem tomto protrpěném už ničeho na světě nemusí bát 
– ničeho, kromě svého Boha”. (Frankl, 2016, s. 114) 

Iniciací k dospělosti 

Svůj pobyt v Americe prožívám jako mou první životní iniciaci. 

Mircea Eliade píše v díle “Mýtus o věčném návratu” o symbolice středu, jejíž dosažení se 
rovná posvěcení, iniciaci. Mimo jiné může znamenat místo setkání Nebe, Země a Pekla, je to 
zóna posvátnosti, zóna absolutní reality, jsou v něm všechny ostatní symboly absolutní reality – 
Stromy života a nesmrtelnosti, Zřídla mladosti atd. Tato cesta není vůbec lehká. Je svízelná, 
příkrá a je plná nebezpečí, protože představuje obřad přechodu od profánního k posvátnému, to 
znamená od efemérního a iluzorního k realitě a věčnosti, od smrti k životu, od člověka k božství. 

Bettelheim ve své knize “Za tajemstvím pohádek” píše o pohádkách, které děti učí tomu, že 
není možné dosáhnout úplné identity, pokud se člověk nepostaví čelem nebezpečným životním 
bojům. Příliš bojácní a omezení, kteří cestu hledání sebe samého nepodstoupí, se budou muset 
smířit s jednotvárným životem (s. 32). Pouze pod tlakem životních zkušeností, které musíme 
zvládat více či méně sami, se vytváří vnitřní struktura (s. 119). Pokud se člověk snaží držet 
nezralosti, když je čas se stát dospělým, špatně to končí pro něho samotného a pro jeho 
nejbližší (s. 174). 

Aby člověk dosáhl seberealizace, musí opustit domov a domácí nebezpečí. Jednou 
nadejde čas a buď sám rozhodne odejít, nebo je vypuzen. Pokud se chce stát individualitou, 
dosáhnout integrace své osobnosti a jisté identity, musí podstoupit život plný těžkostí a 
nesnadných úkolů, které musí zvládnout z vlastní iniciativy. Musí projít cestu, během níž se 
setká s různými těžkostmi a nebezpečenstvími, prochodit tři páry železných bot a ztupit 
ocelovou hůl. 

V některých pohádkách jdou hrdinové do lesa – temného, skrytého a téměř 
neproniknutelného světa našeho nevědomí. Pokud se člověku podaří najít z této divočiny cestu 
ven, vynoří se s mnohem rozvinutějšími rysy lidství (s. 119). Jako psychoanalytik, Bettelheim 
vidí dosažení integrace důsledkem propojení třech částí psychiky člověka - Ono, Já a Nadjá. 
Člověk musí zvládat úkoly reality (Já), být lidský a být schopný vnímat vyšší hodnoty (Nadjá), a 
taký mít vazbu s živočišným světem (Ono). 



Kommisarovova píše o hlavním rysu zralé osobnosti – je to osobnost, která má 
seberegulaci v souladu se svou spontánností. “Musím” a “chci” jsou zajedno, a co je 
nejdůležitější, tyto dvě složky jsou velmi silné a živé. Je to alchymická svatba Krále 
(seberegulace) a Královny (spontánnosti). Ve svém článku Cesta k síle rozebírá alchymický 
traktát Chymická svatba Christiana Rosenkreutze, který alegoricky popisuje proces iniciace. 
Předvečer Velikonoc, kdy začíná strašlivá bouře, symbolizuje stav vznešeného vědomí, v němž 
člověk dokáže vstát nad svým polem, trochu se nazvednout nad každodenním životem, 
obejmout svůj život filosofickým pohledem. Může pocítit hrůzu z uvědomění si, že je bezmocný, 
a že jeho pocit kontroly nad životem je iluzí, může se s ním kdykoli cokoli stát. V takovou chvíli 
může dostat zprávu, že v tomto chaotickém světě existuje síla, zákon harmonie a pořádku, a 
může se na této síle podílet, zapojit se do ní, pokud zvládne nějakou cestu. Uvědomění si 
nutnosti zvládnou cestu je samo o sobě velkým štěstím. Hodně lidí si ani neuvědomuje, že je to 
možné a nutné, a žijí celý život ve snu. Cesta je do kopce, ne dolů, nebo do jámy, to znamená, 
že vyžaduje úsilí. 

Zmiňují se tam tři chrámy, které znamenají, že jednoznačného dogmatu nebude, vždycky 
bude osobní volba minimálně ze třech velmi odlišných alternativ. Odpovědnost je na člověku. 
Nepovede se bez rozmyšlení podřídit se pravidlům, bude nutné si je samostatně zvolit a 
rozhodnout se. Je nutné být připraven změnit od základu všechny své představy, uzřít všechno 
od začátku až do konce, už mít nějaké znalosti, něčeho už dosáhnout6. Způsob myšlení a 
ideály, které vlastním, nejsou nutně poslední pravda, ale jsou tím, co jsem zvolila ze svého 
prostředí, a pak jsem to ještě navíc podle osobních vloh a schopností interpretovala. Během 
cesty se bude stávat, že všechna rozhodnutí nejsou správná, že potřebují být změněna 
částečně nebo úplně. Stejně jako organismus se může nakazit virem, tak i psychika se může 
nakazit virovými myšlenkami. Zažila jsem to na sobě – když jsem jednou hledala pravdu, našla 
jsem radikální feminismus. 

Zavirování myšlení 

Četla jsem blogy na internetu a dostala jsem se do blogů feministek. Bylo to v období, kdy 
jsem se po prvním pokusu o studium v Praze vrátila zpět domů do Biškeku. Nejvíc na mne 
působilo vyprávění žen, které se staly oběťmi násilí, a jak děsivě to ovlivnilo celý jejich život. 
Mozek dokáže najít podobnosti mezi čímkoliv a viděla jsem podobnosti mezi těmito vyprávěními 
a svým životem. Právě případy bezpráví mne upoutávaly nejvíc, a naopak v lidech kolem mne 
vyvolávaly odpor. 

Všechno jsem interpretovala ve prospěch feminismu. Nemohla jsem ale stát vůči celému 
nevraživému světu a nebyla tu budoucnost ani žádná kontrola nad každodenním životem za 
hranicemi domova, proto jsem začala mít epileptické záchvaty, k nimž už měl můj organismus 
předpoklady. Naštěstí psycholožka (Kommisaarova), kterou jsem četla a jíž jsem důvěřovala, 
taky radikální feministka v minulosti, změnila své názory a psala velmi přesvědčivé články, proč 
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není radikální feminismus správný a proč je velmi škodlivý. Cítila jsem stud, protože se ukázalo, 
že myšlenky, které byly pro mne celým mým životem, které jsem dost agresivně hájila a bránila, 
jsou klamavé. A když mi pak matka nabídla znovu jet studovat do Prahy, to byla příležitost 
dočasně utéct z města a od lidí, kteří se stali svědkem mé hanby do té doby, kdy na to 
zapomenou. 

Sledovala jsem nesprávné cíle a uctívala jsem nesprávné ideály, proto chápu velmi jasně, 
nakolik je důležité přesně vědět, co je dobro, jakým směrem se má pohybovat. Vyrůstala jsem 
v době nástupu televize a moje hodnoty a vzory chování jsou značně ovlivněny západními, a 
zvláště americkými masmédii, přičemž, jako nositelka svobodné vůle jsem si vybírala ne jejich 
nejlepší stránku. Myslím, že je čas inspirovat se vzory jednání z knih filosofů. 

Vzory pro nápodobování anebo kterým směrem se vydat? 

V této části bych chtěla krátce popsat, jak různí autoři vidí cestu k tomu, aby se stát lepším 
člověkem. 

Descartes mluví svobodě vůle jako o cíli či ideálu na rovině jednání v praktickém životě 
(2002, s. 29) Podle něho správné užití svobodné vůle závisí především na rozlišování 
prospěšných a škodlivých podnětech vášní. V tom pomáhá ušlechtilost, která působí jako lék 
proti touhám, jejichž splnění na nás nezávisí, člověk si sebe sama váží v nejvyšší oprávněné 
míře. Skutečná ušlechtilost, dokonalé uskutečňování ctnosti u něho spočívá pouze ve dvou 
věcech: 1) v poznání, že člověku nenáleží ve skutečnosti nic kromě svobodného užívání vlastní 
vůle; 2) člověk k sobě pociťuje trvalou a pevnou rozhodnost pro správné užití této svobodné 
vůle tak, aby nikdy nezapomněl začít a dokončit všechno to, co považuje za nejlepší. 
Vlastnostmi ušlechtilosti jsou: 

1.  Přirozený sklon ke konání velkých věcí, a zároveň odklon od těch, jichž se necítí 
být schopni. 

2.  Člověk si nejvíc váží konání dobra pro ostatní, pohrdá vlastním prospěchem v 
dané věci, je vždy a ke každému dokonale zdvořilý, laskavý a úslužný. 

3.  Je svrchovaným pánem nad svými vášněmi – nad tužbami, žárlivostí, závistí 
(žádnou věc, jejíž získání nezávisí na něm samém, nepovažuje za hodnou toho, aby se 
o ni přel), nad nenávistí (váží si každého člověka), nad strachem (ujišťuje ho důvěra ve 
vlastní chrabrost), nad hněvem (velmi málo si váží věcí závisejících na ostatních a nikdy 
tak neposkytuje nepřátelům tu výhodu, aby jim dal poznat, že se od nich nechal ranit). 

Ušlechtilí lidé chápou, že všichni ostatní také mohou k ušlechtilosti dospět, protože to závisí 
pouze na nich, proto nikdy nikým neopovrhují. Když vidí, že se druzí dopouštějí chyb, mají spíše 
sklon je omlouvat, protože věří, že se lidé dopouštějí chyby spíše z neznalosti, než z nedostatku 
dobré vůle. Dobrá vůle je součástí ušlechtilosti. Nejušlechtilejší lidé jsou zpravidla nejskromnější 
– vědí o nepevnosti své přirozenosti a o chybách, kterých se v minulosti dopouštěli. Více než 
věcí, které vlastní, si váží svobody a úplného sebeovládání.  



 

Aristoteles ve své Etice Nikomachově popisuje, jak vypadá ctnostný člověk. Takový člověk 
činí dobře, stydí se přijmout dobrodiní, a když přijme, rád oplácí větším. Nepotřebuje nikoho, ani 
nedovede žít podle přítele (bylo by to otrocké), ale ochotně lidem pomáhá, je povznesený 
k předákům a zámožným lidem a je přívětivý k obyčejným lidem. Je zjevným nepřítelem a 
zjevným přítelem, protože se pouze bázlivec skrývá. Pečuje více o pravdu než o slávu, mluví a 
jedná otevřeně. Rád neobdivuje, protože není pro něho nic velkého. Není mstivý, pomíjí utrpěná 
příkoří. Nemluví mnoho o sobě ani o druhých. Nemá náklonnost naříkat a prosit o to, co je 
nutné či bezvýznamné. Je nakloněn spíše k tomu, aby získal to, co je krásné a neužitečné než 
to, co je užitečné a výnosné. Jeho pohyb je pozvolný, hlas je vážný, mluva je klidná. 

Taky mluví o nutnosti přivést sebe sama do více či méně rovnovážného stavu, do středu, 
protože podstatou ctnosti je střed, naučit se být ctnostný znamená nutnost z každé věci určovat 
a zachovávat střed. Ve statečnosti je nedostatkem zbabělost, nadbytkem je smělost. Při 
slastech a strastech je středem uměřenost, nadbytkem je nevázanost a nedostatkem je 
bezcitnost. V peněžních záležitostech ve skromnosti je středem štědrost, krajnostmi jsou 
marnotratnost (nadbytek v dávání a nedostatek v braní) a lakomství (nedostatek v dávání a 
nadbytek v braní); ve velikosti je středem velkorysost, nadbytkem je nadutost, nedostatkem je 
malomyslnost. U hněvu je středem klidnost, nadbytkem zlostnost, nedostatkem je absence 
hněvu. Ve společenských stycích: 1) co se týče pravdy: středem je pravdivost, nadbytkem je 
chlubnost, nedostatkem je záludnost; 2) co se týče příjemnosti v zábavě: středem je vtipnost, 
nadbytkem je šaškovitost a nedostatkem je mrzoutství; 3) co se týče příjemnosti v denním 
životě: středem je přívětivost (příjemnost, jaká je slušná), nadbytkem je lichotivost (nadměrná 
přívětivost bez žádného vedlejšího úmyslu) nebo pochlebnost (nadměrná přívětivost pro svůj 
vlastní prospěch), nedostatkem je nevlídnost, svárlivost a nevrlost. V citech: 1) ohledně studu je 
středem stydlivost, přesahující míru je nestoudnost, nedosahující je zaraženost; 2) v citech vůči 
těm, komu se daří, je nevole (rozhorčenost nad tím, když se daří těm, kteří toho nezasluhují) je 
středem, nadbytkem je závist (roztrpčení nad tím, že se někomu vůbec daří dobře), 
nedostatkem je škodolibost (když se někdo raduje nad těmi, kteří mají zlé). Nejzákladnějším 
krokem po uvědomění toho, jaká krajnost tě přitahuje, je nutné se jí vzdalovat a nutit se k 
opaku. 

V Pieperově Základních formách sociálních pravidel hry stát se dospělým znamená učit se 
být spravedlivý a taktní (takt u něho znamená zastavit se před intimní sférou druhého, nikomu 
nevnucovat své vlastní soukromé záležitosti, a přesto se zajímat o bližního a respektovat ho v 
jeho svébytné důstojnosti), dávat druhému to, co mu náleží, a respektovat toho, koho 
nemůžeme mít rádi. Znamená být schopným uchovávat vlastní jedinečnost a zároveň uznávat 
cizí jedinečnost, chápat a praktikovat pravidla hry společnosti. 

Maslow (1970, s.149 -181) popisuje, jak vypadá zdravý, sebeaktualizovaný člověk. 
Základním trvalým rysem sebeaktualizovaného člověka je absence soběstačného pocitu viny a 
studu. Žije ve shodě se sebou, vlastní slabiny ho příliš nezarmucují, přijímá svou podstatu, která 
není skoro nikdy ideální. Neznamená to ale náklonnost k samolibosti, nebo že je absolutně 
spokojen sám se sebou. Spíše umí koexistovat se svými slabostmi, přijímá svou hříšnost a 



nemravnost a zachovává vůči tomu takový vztah, jaký zachováváme vůči přírodě. Zachovává 
stejný vztah i vůči jiným lidem. Je možné nazvat sebeaktualizovaného člověka silným a 
zdravým živočichem. Existuje jen několik věcí a okolností, které u něj mohou vzbudit pocity viny 
(studu, úzkosti, smutku a zármutku), a mezi nimi jsou: 1) slabiny, které člověk může v sobě 
překonat (lenost, egoismus), 2) ještě nepřekonané pozůstatky psychické nemoci (předsudky, 
závist, žárlivost), 3) zlozvyky, které, i když se nestaly druhou přirozeností, mohou se ukázat jako 
velmi silné; 4) slabiny a nedostatky té kultury či sociální skupiny, s níž se ztotožňuje. Souhrnem 
je možné říct, že zdraví lidé cítí nepohodlnost, jen když vidí, že reálný chod věcí odbočuje od 
možného, dosažitelného, tudíž požadovaného chodu věcí. 

Je schopný vnímat fakta, upřednostňuje práci v reálném světě s reálnými událostmi a jevy 
namísto práce v uměle vytvořených světech abstrakcí a stereotypů s vlastními touhami, 
nadějemi a strachy, s přesvědčeními a předsudky okolí. V jakékoli sféře života – v malířství, 
hudbě, intelektuálních a vědeckých problémech, v politických a veřejných událostech – dokáže 
okamžitě rozpoznat skryté významy jevů, které zůstávaly nevšimnuty pro jiné. Jeho hodnocení 
lidí je mnohem přesnější. 

Sebeaktualizovaný člověk je dost spontánní ve svém chování a je maximálně možně 
spontánní ve svém vnitřním životě. Protože přijímá sám sebe, nechce vypadat lepší, než ve 
skutečnosti je, chová se přirozeně a nesnaží se vytvořit dojem. Uvědomuje si jasně, že svět, v 
němž žije, je plný konvencí, že tento svět není schopen pochopit a přijmout jeho spontaneitu. 
Nechce urážet lidí ve svém okolí, nechce popírat existující normy chování, a proto s dobráckým 
úsměvem a se všemožnou graciózností se podřizuje ustanoveným tradicím a rituálům, které 
jsou důležité pro každého obyvatele. Jeho konvencionalita se podobá lehké pokrývce, kterou 
bez rozmýšlení odhazuje, když mu překáží v něčem, co považuje za důležité. Právě v takových 
chvílích se ukazuje ve své skutečné nekonvencionalitě, která nemá nic společného s 
antikonvencionalitou nihilistů a bohémů, všechno popírajících a zápasících s nepodstatnými a 
malichernými omezeními tak, jako by se střetli s problémem světového měřítku. 

Tyto morální principy ve větší míře odrážejí svéráznost člověka než ve společnosti běžná 
mravní pravidla. Pro nepříliš přemýšlivého diváka se mohou dokonce zdát amorální, protože 
sebeaktualizovaný člověk má sklon nejen opovrhovat konvencemi, ale může, pokud to vyžaduje 
situace, jednat v rozporu s nimi. Takoví lidé jsou ale naopak vysoce etičtí. Maslow poukazuje na 
to, že chování běžného člověka je natolik konvencionální, že je spíše konvencionálním než 
skutečně etickým. Takové chování nemá základ ve vnitřních přesvědčeních a principech, není 
ničím víc než bezstarostným následováním obecně přijatých norem. 

Zatímco průměrný člověk se snaží o uspokojení potřeb, sebeaktualizovaný člověk se snaží 
o dokonalost, snaží se o rozvoj svých unikátních možností. Protože je hnán v první řadě 
potřebou v osobním růstu, to jest potřebou v sebeaktualizaci, je skoro nezávislý na vnějších 
okolnostech, na jiných lidech a na kultuře jako celku. 

Sebeaktualizovaný člověk se chová s úctou ke každému a málo se zajímá o své osobní 
problémy. Tuto zvláštnost Maslow nazývá službu – má nějaké poslání nebo úkol, jemuž slouží, 
jemuž se věnuje, je znepokojen nějakým důležitým problémem, jehož řešení vyžaduje veškerou 



jeho energii a síly. Nejedná se nutně o oblíbenou činnost, někdy se k ní člověk musí nutit, ale 
vždy to vnímá jako své životní poslání. 

Nikdy neobětuje svou autonomnost, která není jen nezávislostí, ale je i sebedefinováním, 
sebeřízením, schopností přijmout odpovědnost, statečností a sílou, aktivním hledáním řešení, 
schopností nebýt pěšákem v cizí hře. Formuje své názory, přijímá rozhodnutí a odpovídá za ně, 
sám určuje a probíjí si cestu. Má více “svobodnou vůli” a je méně “determinován”. 

 

Patočka zdůrazňuje v sebeformování význam okolí. “Naše okolí nás jistým způsobem 
formuje. Vlivy, které k nám přicházejí zvenčí, nás nezanechávají takovými, jakými jsme byli 
předtím” (1997, s. 23), něco se v myšlení člověka mění pod vlivem okolností (bezděčná 
formace) anebo pomocí sebevýchovy (úmyslná formace), kdy ustavičně zkoušíme sebe sama, 
vynakládáme vlastní síly ve snaze o dosažení určitého cíle. Postupně nabyté zkušenosti 
ovlivňují naše další prožívání. Tak se ukazuje, že prostředí je velmi důležité, protože působí na 
člověka. Změna prostředí je důležitá ve smyslu, že umožňuje získat nové vlastnosti. 

Protože je člověk se svou situací celek a jeho svoboda spočívá ve vyrovnání se s 
konkrétně danou situací, v níž musí najít sebe sama (1997, s. 61) a protože svoboda spočívá 
nejen v tom, aby být nezávislým na druzích, ale v možnosti z vlastní síly, z vlastního rozhodnutí 
tvořit smysl života, je důležité pochopit, co vlastně chci, mít před očima nějakou představu, vizi 
budoucnosti. 

V první kapitole své knihy Umění a čas píše, že když člověk chce prospět své společnosti, 
musí být tvrdý k sobě a mít nemilosrdně kritický duch. Musí jednat a ustavičně se vzdělávat, což 
znamená – usilovat o zkáznění, která v idejích velikosti, univerzálnosti, celkovosti spatřuje 
účinný lék proti pohodlí a úpadku, překonávat své meze a sebe sama. V řeckém eposu se 
člověk osvobodil od temné moci chtonického mýtu, od pouhého zdání, které ho přibíjelo ke 
slabostem a marným nadějím, a postavil se čelem k realitě, a tím se stal samostatným, 
odvážným a svobodným.  

V tomto článku (také mluví o životní amplitudě, která začíná tam, kde člověk opustí bezpečí 
každodenního života a jde až k hranici své existence, zkouší sebe sama a protestuje proti 
možnostem, které jsou běžné a samozřejmé. Nezmocňuje se jen vnějších, nýbrž i svých 
vnitřních mezí. Postaví se čelem k těmto mezím, aby našel pravdu. V amplitudě nabývá 
porozumění světovému celku, duch je poměrem k světu žijícímu z tohoto porozumění, znamená 
sebeosvobození. 

Kulhavý Poutník (článek Kulhavý Poutník Josef Čapek) je kulhavý, protože se belhá celým 
světem „těžkým, nefantastickým, nespekulujícím chodem. Jde pomalu, nohy se jen těžko 
zvedají od země, protože tíži reality si nelze odmyslet, ani žádným trikem nezmizí.“  Životní 
cesta je proto překonáváním sebe sama. K tomu potřebujeme „belhavou nohu“, která nás nutí 
myslit na cestu. Jen v zápase s něčím, co v klidné cestě brání, v zápase se smrtelností a 
konečností se člověk stává bytostí celku. Jedině tak se můžeme setkat se smyslem celku, 



s nezměrností, s věčností, jedině tak člověk objevuje, že má Duši. Ještě jednu věc poutník na 
své cestě potká. Je to protiklad Duše, a tím je Osoba. Osoba je původu společenského, je 
přizpůsobením se společnosti, aby si člověk v ní ulehčil život. Člověk musí vytvořit Osobu a dát 
se jí do poddanství, protože potřebuje být začleněn do jsoucna. Osoba a duše jsou sice v 
protikladu, ale obě jsou nezbytné, jsou jako systola a diastola srdečního svalu, obě usilují o 
ovládnutí člověka. Zatímco Duše chce žít ve vztahu k celku, jejím oborem je nekonečno, tak 
oborem Osoby je konečnost, časovost, utilitárnost. Osoba nechce splývat s veškerenstvem.  
Duše je znevýhodněna, protože má věčnou nejistotu, není zakotvena v objektivním vědění, ale 
v záhadě, ale má mocného spojence - smrt.  
 

Estetická výchova (a sebevýchova) (článek Filosofie dějin v Palackého krásovědě) může 
sloužit jako základ pro mravní a šťastný život ve společnosti. Palacký u Patočky poukazuje na 
estetickou půdu jako základ pro rozvoj rozmanitých vloh lidstva, protože je tady “na střední půdě 
mezi svobodou a přírodou, mezi rozumem a smyslovostí, mezi důstojenstvím trvalého já a mezi 
rozmanitostí prchavého časového jevu”. 

Faust (článek Smysl mýtu o paktu s ďáblem) je u Patočky ten, kdo zvolí dočasné 
vystupňování bytí a pak věčný pád, protože mu to umožní krátkodobou změnu bytí oproti 
věčnosti pasivního přijímání. Protože se zřekne nesmrtelnosti, získá ji.  

Svět jako vztah lidí s knihami 

Jako jednající bytost mohl antický člověk dosáhnout nesmrtelnosti, která patřila bohům. 
Mohl to udělat skrze nesmrtelná díla, slovy, činy (Arendtová, 2007). Společnost byla pro něj 
místem, kde se měla představovat krása osobnosti, osobnost ve své virtuozitě. Nesmrtelnost od 
doby Platónovy, pokud je pojímána jako nejvyšší vyhrocení existence, je nejvyšším statkem 
evropského člověka. Ale dosáhnou ji jen ti, kteří “dají přednost nebytí před zkázou duše” 
(Patočka, 2004). Nesmrtelnost je u Patočky nejvyšší významnost přítomného života, jeho 
dokonalá vážnost, protože tady a teď se rozhoduje o věčnosti – buď věčnosti proměnlivého 
jsoucna, nebo věčnosti autentického bytí sebou samým. 

Něco se s námi během života děje, utváří nás to, ale nejdůležitější v sebeformování je 
ustavičné zkoušení sebe sama, vynakládání vlastních sil, snahy o dosažení určitého cíle 

(Patočka, 1997) Sebevýchova je proto mnohem důležitější než výchova někým jiným. 
Zkušenosti ovlivňují naše prožívání, postupně nabýváme jistého pevného tvaru. 

Krizové a mezní situace jsou tím, v čem člověk má příležitost se stát skutečnou existenci 
(Jaspers, 2009) 

Problém neurotismu je pro mě, asi stejně jako pro mnoho dalších lidí, velmi blízký. Vidím 
příčinu v tom, že od dětství pozoruji, jak neúprosně se moje rodiče snaží o sociální úspěch.  
Možná jsem měla nějaké povědomí, že ve světě plném lidí, jako je moje matka, lidi jako já by 
pravděpodobně nepřežili, nebo by žili ubohým životem. Rodiče nejsou těmi nejcitlivějšími a 
nejohleduplnějšími lidmi na světě. Kdybych nemohla poznat, jak takoví lidé myslí, jaké pobídky 



mají, jaké dobro konají, a nedělají z toho vůbec nic výjimečného a často za to v lepším případě 
nedostanou nic, v horším dostanou obvinění a pomluvy; tvrdě pracují a dennodenně dělají věci, 
které dělají neradi, a přesto je dělají, protože mají povinnost to dělat, mají odpovědnost před 
dětmi, rodiči, nesčetnými příbuznými na vesnici; kdybych je viděla jen zdálky, byli by pro mě 
pravděpodobně zlem, které je nutné vymýtit. Ale všechno tohle jsem si začala všímat, když 
jsem už byla dospělá. 

Marina Kommissarova píše o neurotismu7: 

“Neurotismus je zvýšená úzkostlivost osobnosti, emocionální napětí, kterou osobnost cítí 
kvůli tlaku společnosti. V podstatě je to strach před jinými lidmi, často vytěsněný strach, 
popíraný, ale silně působící. Neurotická osobnost se cítí napjatě, zatíženě a chce se tlaku 
zbavit. Kvůli tomu může usilovat o dobročinnost, jako by se snažila si koupit lidi a zasloužit si 
jejich kladný postoj, odpuštění, přízeň. Neurotik cítí trvalou hrozbu ze strany jiných lidí, zvláště 
těch, jež považuje za zbavené těch statků, jaké on vlastní. V podvědomí neurotika je, že plánují 
se ho zbavit, aby nepřekážel, aby neodebíral zdroje. Neurotické rysy jsou vlastní většině 
současných lidí, zvláště lidí kultivovaných. Čím větší je individuální rozvoj osobnosti, tím je lepší 
reflexe, tím vyšší může být stupeň neurotismu, protože to, co primitivní člověk koná 
podvědomě, automaticky (považuje se to za běžné), kultivovaný člověk v tom začíná vidět 
osobní odpovědnost. Odpovědnost na začátku svého formování vždy vyvolává pocit viny a 
posiluje úzkost. 

Neurotik je tedy člověk, který vystoupil ze tmy podvědomí do úrovně reflexe, ale ještě si 
nevybudoval vnitřní osu, střed a dobré osobní hranice, aby žil vědomě. Žije v úzkosti a pobíhá 
po způsobu, jako by chtěl uniknout z pasti. Neurotik si uvědomuje, že jiní nejsou jeho sluhové, 
nýbrž soupeři a konkurenti, ale toto chápání ho děsí, nutí ho se schovávat”. 

Když neurotismus ustoupí, může se objevit altruismus. 

Marina Kommisarovová píše o altruismu8: 

Altruismus je to, co se v antice nazývalo “hrdinství” - odhodlání nebo i úsilí se obětovat 
svému rodu nebo druhu. Lev Nikolajevič Gumiljov to nazýval pasionaritou, spojoval ji s vlivem 
sluneční aktivity a považoval za nejatraktivnější lidskou vlastnost a nejdůležitější v dějinách. 

Je důležité mít na zřeteli, že skutečný hrdina usiluje nejen o sebeobětování, ale o takové 
sebeobětování, které přinese největší prospěch společnosti lidí, které považuje za “své”. Často 
oběť pro “své” je zlem pro “cizí” a takoví héroové se považují za zločince. Altruismus je relativní, 
protože se často zaměřuje ne na spásu celého lidstva (i když se to taky nezřídka stává), ale na 
spásu jen některých, určité skupiny lidí.   

                                                
7 КОММИССАРОВА, Марина. Имидж, исскуство, альтруизм. In: evo-lutio.livejournal.com [online]. 
December 12, 2017. Dostupné z: https://evo-lutio.livejournal.com/590978.html 
8 КОММИССАРОВА, Марина. Имидж, исскуство, альтруизм. In: evo-lutio.livejournal.com [online]. 
December 12, 2017. Dostupné z: https://evo-lutio.livejournal.com/590978.html 



Altruismus je často zaměňován s neurotismem. 

Altruismus neboli hrdinství se objevuje, jen když neurotismus ustoupí. Pro altruismus jsou 
nezbytné odvaha a sebejistota. 

Aby to byl skutečný altruismus, je nutný ho zbavit všeho nádechu resentimentu a 
neurotismu, to znamená zbavit ho všeho, co je tu kvůli slabosti vůči nároku individuálního bytí, 
neschopnosti stát se sám sebou, které vede k mrzačení vlastního já (Kouba, 2006, s. 80). Aby 
se druzí nestali náhražkou mého já, aby bylo skutečně druhými v pravém smyslu pro mě, musí 
existovat skutečné já. Je nutný pohyb k protipólu – egoismu, to znamená, musí být zacílení na 
výkon vlastního bytí a rozvíjení jeho specifických možností. Podle Kouby je tvořivý egoismus 
dar, který přinášíme druhým, a podmínka toho, že neztratíme s nimi kontakt v samoúčelné 
snaze o odlišnost (2006, s. 81). 

Vypadá to tak, že je lepší se považovat za zlého, což může být v očích jiných zaměněno za 
svévolného, nepředvídatelného, individuálního, svobodného, majícího zálibu v novém a 
nevyzkoušeném9, než za dobrého, pokud se pod tímto slovem rozumí stádní, duchovně 
netvůrčí, slabý typ člověka uchovávajícího10 status quo. 

Lévinás píše o základní situaci člověka – být rukojmím za druhého, když za druhého ručím 
za to, že to s jeho životem dobře dopadne, že budeme společně svobodní, zachránění, spasení 
(Casper, 1998, s. 18). 

Vyžaduje odvahu, když vidím v někom potenciál a schopnosti, které si ani neuvědomuje, 
chápu, že když je realizuje, použije je ve svém zájmu, který není nutně ve shodě se zájmem 
mým, a aspoň mu v jeho realizaci nepřekážím, ale snažím se o vlastní realizaci svých 
schopností, protože silné osobnosti musejí existovat a být ve středu pozornosti, být těmi, které 
může společnost napodobovat. 

Setkávám se s tváří Druhého, která mi zakazuje zacházet s ním jako s předmětem11, což 
by znamenalo zbavit ho důstojnosti, a tím ho vlastně zabít, nechat ho o samotě v jeho 
smrtelnosti. Druhý se vymyká mé moci a zároveň se mne nevyhnutelně týká, jeho čas je vůči 
mému času zcela transcendentní (Casper, 1998, s. 20) a mimo mé možnosti. Ve světě, který se 
snažím zajistit pro sebe co nejstabilnější, vzniká otevřená a nepředvídatelná budoucnost.  

Jako člověk jsem ze základu utvářena žízní po vykoupení a každou hodinu dostávám šanci 
přistupovat k vykupování skutečnosti (Casper, 1998, s. 37). Dokážu milovat druhé, jen pokud 

                                                
9 “Být zlý znamená u Nietzscheho většinou být svévolný, nepředvídatelný, individuální, svobodný, mít 
zálibu v novém a nevyzkoušeném.” (Kouba, 2006, s.85) 
10 "Dobrý člověk je stádní, duchovně netvůrčí, slabý, představuje typ člověka pouze uchovávajícího" 
(Kouba, 2006, s.84) 
11 “Neboť přirozeně mohu s druhým, který se mi zjevuje ve své tváři, jež na mne pohlíží a jež ke mně 
mluví, zacházet jako s předmětem ve světě. A to koneckonců znamená, že ho zabíjím. <...> Domnívám 
se přitom, že to je jediná možnost, jak s druhým zacházet, chci-li si uchovat svoji svobodu. 
Tvář druhého mi říká: můžeš mne zabít. Podle Lévinase však zároveň říká: nezabiješ!” (Casper, 1998, 
s.18) 



miluju sebe sama. “Miluješ-li sebe, miluješ každého jiného jako sebe. Pokud budeš milovat 
někoho jiného méně než sebe, nepodaří se ti skutečně milovat sebe samého, ale když miluješ 
všechny stejně, včetně sebe, budeš je milovat jako jednu osobu, a tato osoba je i Bůh i člověk. 
A tak ten je velký a spravedlivý, kdo tím, že miluje sebe, miluje stejně všechny ostatní lidí” 
(Fromm, 2015 s. 64, cit. Mistr Eckhart podle anglického překladu R. B. Blakneye, Harper and 
Brothers, 1941, s. 204). 

Vesmírný zákon našeho světa, píše Kommissarovova, je láska. Proto samotáři včetně těch 
nejsilnějších, hynou ve světě, v němž vládne láska12. Jonáš se ocitl v břiše velryby, která 
symbolizovala stav izolace a uvěznění, kvůli svému nedostatku lásky k lidství (Fromm, 2015, s. 
36). Frankl píše, že vzpomínky na svou milovanou manželku ho dokázaly v koncentračním 
táboru zachránit od duchovní smrti, po níž fyzická smrt byla jen otázkou času - “láska je to 
poslední a nejvyšší, k čemu se člověk může vzepnout”, “poprvé jsem ve svém životě byl 
schopen pochopit, co se myslí tím, když se říká: andělé jsou blažení v nekonečném láskyplném 
patření na nekonečnou Krásu” (Frankl, 2016, s. 53). “Kdybych byl tehdy věděl, že má žena 
zemřela, myslím, že by mě toto poznání vůbec nerozrušilo a že bych se oddával této láskyplné 
kontemplaci s nemenší oddaností, tento duchovní rozhovor by byl právě tak intenzivní, a právě 
tak naplňující. Tak v tomto okamžiku chápu, jak pravdivý je verš: “Přilož mne ke svému srdci 
jako pečetidlo… Neboť silnější, než smrt je láska.” (Píseň písní 8.6)” (Frankl, 2016, s. 54) 

Hegelovým objevem bylo to, že ve zkušenosti lásky se člověk zbavuje cizoty, kterou je 
obklopen náš život (Patočka, 2004). Na rozdíl od spotřebování, láska nezbavuje předmět své 
podstaty. Je to prolomení skutečnosti, která je úzce spojeno s krásou – když z předmětu, který 
nazíráme, zmizí všechno, co ukazuje k cizosti, nesvobodě, k tomu, co nelze milovat, pak je 
krásný. “Láska, obrazotvorností učiněná bytostí, je božstvo” - činí z předmětů bohy nebo 
polobohy, odhaluje v nich nekonečný, božský život jako jejich podstatu. Výrazem pravdy 
poslední je toto neodlučitelné spojení krásy, lásky a života. (článek K vývoji Hegelových 
estetických názorů) 

Podle Fromma, láska je síla, která drží pohromadě lidstvo. Je to spojení mezi osobami, 
nejmocnější snažení člověka (2015, s. 29). Je odpovědí na nejhlubší lidskou potřebu lidí všech 
věků a kulturních oblastí v průběhu dějin. 

Skutečná láska je možná jen za podmínky zachování vlastní celistvosti, vlastní individuality. 
Definuje lásku jako aktivitu (využití sil, které jsou člověku dány bez ohledu na to, dojde-li k 
vnější změně), je to “dávat” (2015, s. 32). Dávat je nejvyšší výraz moci, protože aktem dávání 
prožívám svou sílu, své bohatství, svou moc; prožívám sám sebe překypujícího, rozdávajícího, 
živého a proto radostného (2015, s. 33). Je to aktivní péče o život a růst toho, co milujeme (s. 
34). Skutečná láska není možná bez úcty (schopnosti vidět člověka, jaký je, uvědomovat si jeho 
jedinečnou osobnost) a bez odpovědnosti (dobrovolného aktu, reakci na vyslovené či 
nevyslovené potřeby jiné lidské bytosti) (2015, s. 37). 

                                                
12 КОММИССАРОВА, Марина. Разморозка Печорина. In: evo-lutio.livejournal.com [online]. January 2, 
2019. Dostupné z: https://evo-lutio.livejournal.com/817247.html 



Láska není nikdy klidným útočištěm, je to pohyb, růst a společná práce. 

U Piepera láska vyžaduje bezprostřednost, důvěrnost a přímost – není tu formálnost ani 
ceremoniál, které mají distancující potenciál oficiálních společenských způsobů. Je tu riziko, že 
se člověk ztratí v “my”. 

Skutečná láska je taková láska, kde mi jde o druhé pro ně samy a zároveň o sebe, 
nevzdávám se sám sebe, jsem naopak nejvíce sebou (Kouba, str. 81). 

To, že člověk má milovat, znamená, že se nemůže spokojit s očekáváním a má nějakým 
způsobem jednat – může to dělat jen před tváří druhého, který rozbijí synchronii jeho volného 
času, a prosazuje se v diachronii jinakosti. Člověk chce uposlechnout imperativ: “Tak, jak On 
miluje tebe, miluj i ty”, a ocitá se v paradoxní situaci – nemůže ten požadavek naplnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

Práce nad touto diplomkou také patří ke šťastným okamžikům mého života. Kromě zápasu 
o tříbení myšlenek a strukturu informací jsem prošla i zápasem jazykovým. Práci jsem napsala 
v jazyce, který není mým mateřským, a cítím se, jako bych zdolala Mount Everest. 

Skoro se stydím za to, že považuji za svou mateřštinu spíše ruštinu než kyrgyzštinu. Sice 
se v rodině mluvilo dvěma jazyky, ale školu a okolí jsem měla v ruštině, a taky knihy jsem četla 
v ruštině. Pobyt v Čechách lásku k ruštině jen posílil – moje větší virtuozita v ruštině mně 
pomohla více v prostředí, v němž jsem cizinka, a když byly moje schopnosti vyjadřovat se 
v češtině ještě omezené, ocenila jsem lepší znalosti ruštiny a čtení ruské klasické literatury pro 
mě nabylo nový, zvláštní význam. Kyrgyzština je pak pro mě jazykem, jehož prostřednictvím se 
vracím ke své kyrgyzské identitě, jakou ji vidím – k identitě člověka velmi prostého a 
jednoduchého, který staví nade vše zachování své důstojnosti a cti, až by se radši zbavil života, 
než by o svou důstojnost a čest přišel. Člověk má mateřštinu vždy více v srdci. 

Vždy, když se po prázdninách vrátím do Česka, jsem uchvácena řečí kolem, která ve srovnání 
s ruštinou a kyrgyzštinou na mne působí jemně a zdvořile. Eisner ve svém díle Chrám a tvrz 
píše o tom, že čeština je „jazykem plynoucího života“ charakterizuje český jazyk jazykem 
„ženského pleťového typu, jehož kostra je pěkně obalena slabičným masem, jazykem se 
smyslnými sykavkami a jinými měkkými souhláskami“ (s. 29). Právě proto jsou tu pro mě 
největší potíže – když mluvím česky, není to pohyb v přesném systému, v němž by existoval 
velmi jasný řád a pořádek, ale pohyb v chaotickém prostředí, v němž nejsou jednoznačné 
jednoduché body, na nichž je možné opřít, a kde není na můj první pohled cizince řád vidět. Je 
proto náročná, nesrozumitelná, ale doufám, že jsem v určité míře dokázala tento jazyk zmocnit, 
a to mi umožnuje pohybovat se v novém myšlenkovém prostředí a otevírá nové obzory způsobu 
života lidí na této planetě. Doufám, že s tím jsem taky do určité míry vstřebala i ty nejlepší 
stránky české mentality, zvláště zdvořilost a vytříbenost, jemnost a soběstačnost. 
 
V práci jsem uvedla několik děl autorů, kteří se zamýšlejí nad tím, jak se člověk stává člověkem: 
od bytí coby neautentického trvání k aktivnímu převzetí údělu a odpovědnosti za sebe, za 
druhé, za svět. Tedy od chování k jednání, jak hezky vysvětluje Sokol v knize Člověk jako 
osoba.  Ale tato problematika se víceméně řešila vždycky, což je vidět na časové vzdálenosti 
2500 let: od Aristotela přes Descarta, Nietzscheho, Arendtovou po současnost. Řeší to vlastně 
každý člověk a řeším to i já. Neočekávám, že věci vyřeším a odpověď najdu. Naopak vím, že 
hledání je celoživotní práce a utváření existence je ona Platonova péče o duši. V mém relativně 
mladém věku přiznávám, že zatím bloudím, dokonce jsem se někdy přivedla do těžké situace: 
od zápasu se spravedlností v dětství, přes pokus o sebevraždu, po rozčarování z feminismu 
atd. Ale mám i touhu po splnění mého snu (chtěla bych pomoct založit základ pro občanskou 
společnost v Kyrgyzstánu). Jako svůj protiklad vnímám své dvě sestry, které žijí své životy 
v rámci zvyklostí kyrgyzské společnosti, žijí tak, co se od nich v daných podmínkách očekává. 
Já jsem jiná v tom, že víc hledám. Hledáním získávám to, co si vzít nenechám a co si 
v kultivovanější podobě povezu z ciziny domů. 
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