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I.Úvod
1. Cil a struktura práce
Struktura následující práce bude klást důraz na jednotlivé 

oblasti tematizace v opačném pořadí, než jak tomu časově bylo u 
samotného Erica Voegelina. Nejprve si všimneme lidské situace 
obecně, resp. vztahu lidského a božího, poněvadž tento rozměr je 
jádrem Voegelinova myšlení, byť byl (což je při hlubším srozumění 
s dílem nakonec pochopitelné) Voegelinem nejhlouběji rozpracován až 
v poslední etapě života.

1.Lidské a božské 2. Politický řád 3. Deformace řádu

úroveň
jednotlivce

1.1. Participace na bytí 
jako esence lidské 

existence
2.1. Řád duše a politické 

společenství
3.1. Existenciální 
příčiny ne-řádu

úroveň
společnosti

-celku 1.2. Conditio humana
2.2.Řád politického 

společenství 3.2. Gnosticismus
odpověď na 
problémy na 
předchozích 
úrovních:

1.3. Svět zakoušený jako 
hra a mystérium - 

(paradox)

2.3.Hodnocení konkrétního 
politického řádu - 

(reflexe)
3.3. Uzavřené já - 
ideologie(řešení)

Strukturu hlavní části práce si nejlépe objasníme pomocí výše 
uvedené tabulky. Jednotlivá políčka znázorňují názvy kapitol (pouze 
levý sloupec a slova uvedená v závorce jsou vysvětlující). Struktura 
práce se snaží sledovat vnitřní logiku, resp. motivaci, Voegelinova 
přemýšlení o řádu. O řádu je možno uvažovat vždy z pohledu 
jednotlivce a jeho vědomí, proto i první rovina obsahuje úroveň 
jednotlivce, jehož individuální vědomí (a zkušenost) je základní 
konstantou. Podobně určující je i první číslovaný sloupec, což 
znamená, že řád vyvstává na podkladě vztahu lidského a božského 
(základu) a že politický řád je odpovědí na tento vztah napětí a 
lidské participace. Od třetího sloupce, (3. Deformace řádu) budeme 
postupovat tehdy, pokud budeme politický řád a řád duše tematizovat, 
neboť přemýšlení o řádu je „nejlépe” možné na základě zkušenosti ne
řádu (krize řádu). Taktéž je možné logicky postupovat v rámci 
jednotlivých úrovní (např. mezi poli 2.1. a 3.1). Hlavním logickým
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protipólem jsou v této tabulce pole (kapitoly) 1.1. a 3.3.; to 
poslední (3.3.) je radikální odpovědí (uzavřením se) na participační 
otevřenost lidského vědomí. Třetí číslovaný řádek je tedy vždy 
vyjádřením problému, který participace i politický řád vyvolávají.1 
Třetí sloupec (deformace) znamená zastření rozlišení na řád duše a 
konkrétní politický řád, které nemohou být zcela uvedeny v soulad.

Téma (politického) řádu v myšlení Voegelina bude rozpracováno 
v II. části této práce s tím, že termínu řád bude rozuměno jak 
v širším slova smyslu, tak i ve smyslu politického a sociálního 
řádu. Podle Voegelina je takto úžeji vymezený řád vztažen, resp. 
vytvářen, z napětí mezi lidským a božským. Asi nejvíce se tomuto 
pojetí věnoval Eric Voegelin ve střední etapě života, jejímž 
vrcholem je dílo Nová věda o politice (New Science of Politics, 
1952), což je knižní vydání walgreenských přednášek původně 
nazvaných Reprezentace a pravda (Reprezentation and Truth). Tato 
kniha je Voegelinovou nejvíce známou a čtenou, neboť právě v ní je 
koneckonců shrnuto jeho politické myšlení. Kniha navíc může sloužit 
jako jakýsi úvod к rozsáhlým svazkům Řádu a dějinám (Order and 
History, první díl 1956) .

Poslední část se bude soustřeďovat na Voegelinem hojně 
citované příklady deformace či přímo destrukce řádu, zvláštní 
pozornost bude věnována tématu gnosticismu, což je pojem Voegelinem 
hojně užívaný při analýze myšlení a proudů stavících se proti rozumu 
a skutečnosti, který odmítá základní conditio humana a jenž má své 
kořeny v křesťanských, ale i v předkřesťanských myslitelích. Tato 
část primárně naznačí Voegelinovo chápání modernity, která je pro 
něj do značné míry poznamenaná právě gnosticismem, resp. masových 
hnutí jakožto přímých představitelů gnosticismu.

Pokud bychom měli stručně uvést myslitele a období, z kterých 
Eric Voegelin nejvíce čerpá a jež nejvíce rozvíjí, pak by na prvním 
místě bylo zmíněno starověké Řecko a především Platón. Toho si 
koneckonců všiml i Voegelinův učitel ve Vídni Hans Kelsen (autor

1 Tato tabulka je pouze pokusným rozvržením a nečiní si nárok na úplnost. Proto ji 
není nutno v práci dále sledovat. Tabulku je možno srovnat s tabulkou z kapitoly 
1.2.3.
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„ryzí teorie právní"), který již v meziválečném období, kdy ani 
zdaleka nebyly jasné hlavní kontury Voegelinova myšlení, 
charakterizoval jeho přístup jako platónský.

Ericu Voegelinovi je ale vzdálený postoj, který klade důraz 
toliko na myšlenky, ideje filosofů. Ty naopak vždy chápe jako reakci 
na vnější osobně zakoušené podmínky (sociální, kulturní, politické, 
mravní,...), v nichž dotyčný filosof žije, resp. jakožto jejich 
aktivní odpověď. Vždyť koneckonců právě proto upustil Voegelin od 
svých Dějin politických idejí (History of Political Ideas, vydané 
kromě jednoho svazku až posmrtně v rámci Collected Works), protože 
příliš úzce zkoumaly ideje, aniž by se zabývaly detailněji teorií 
vědomí.

Již Voegelinův důraz na řecké myšlení poněkud vysvětluje 
hlavní téma této práce, totiž otázku řádu. Řecké (politické) myšlení 
bychom totiž mohli charakterizovat jako myšlení o řádu, jehož vrchol 
nacházíme právě v Platónovi. Navíc, jak si všímá David Levy, Řekové 
chápali pod „rozumem" především prostředek vhledu do řádu. Myšlenka 
řádu společnosti bude balancovat na hraně mezi dvěma póly: tím
prvním bude sebeinterpretace společnosti na podkladě kosmu (světa) 
jakožto mikrokosmionu, druhým pak tzv. antropologické pravidlo 
explicitně rozpracované Platónem, které chápe společnost jako 
člověka psaného velkými písmeny (makroantropos) .

Byť tedy starořecké východisko asi u Voegelina nelze přecenit, 
přesto není možné nezmínit ani židovsko-křesťanskou stopu. A 
v neposlední řadě Voegelin čerpá i z novodobých myslitelů, kterými 
jsou například Henri Bergson, William James, Max Scheler, Friedrich 
Nietzsche, F.W.J. Schelling, Alfred North Whitehead; přímými 
souputníky jsou mu Hans Urs von Balthasar, Alois Dempf, Alfred 
Schütz či Leo Strauss.

Myšlení Erica Voegelina se proto pokusím interpretovat v duchu 
jeho přístupu, totiž jakožto jedinečnou odpověď na „ne-řád" a 
zkaženost světa, který nás obklopuje. Už z toho zřetelně vyplývá, že 
při analýze není možné vynechat vedle myšlení, resp. idejí, ani 
samotného jedince, natož abychom jej oddělili od okolí (v nejširším 
i nejužším slova smyslu). Pomyslná hloubka tematizace problému
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dosažená např. Platónem, resp. i Voegelinem, je tedy na jedné straně 
dokladem a svědectvím úpadku, na druhé straně je ale i známkou 
naděje, že „balance of consciousness" je s to reagovat i na největší 
extrémy.

Specifickým cílem práce pak bude naznačit, do jaké míry je 
Voegelinův koncept řádu přijatelný pro politickou vědu a do jaké 
míry si může osvojit Voegelinovu typologii historických řádů 
v dějinách, popřípadě i rozlišení transcendentního a pragmatického 
řádu. Především v závěrečné diskusní části se budu stručně věnovat 
vybraným „problémovým" oblastech, tak jak vyplynou z předchozí 
analýzy a interpretace.

2. Biografický úvod2

Klade-li Voegelin ve svém myšlení o řádu důraz na roli 
zkušenosti, potom můžeme tento přístup v nemalém míře aplikovat i na 
dílo samotného Voegelina. Život tohoto rodáka z Kolína nad Rýnem 
(*roku 1901) je ovlivněn zásadními událostmi dvacátého století. 
Voegelin totiž prožil mládí nejenom v Německu, jež bylo sjednoceno 
teprve třicet let před jeho narozením, ale i v Rakousku-Uhersku, 
resp. v hlavním městě Vídni, odkud pocházela jeho matka a kam se 
mladý Voegelin společně s rodiči později přestěhoval. Právě tady se 
po hrůzyplné první světové válce na několik měsíců stal marxistou, 
z čehož ho podle jeho slov vyléčilo studium samotného Karla Marxe na 
vídeňské univerzitě, které odhalilo neudržitelnost Marxových 
ekonomických a filosofických východisek a závěrů. Po absolutoriu 
politických věd na univerzitě, kde mu byli vedoucími jeho závěrečné 
práce takové veličiny jako Hans Kelsen a Othmar Spann, pokračoval 
Voegelin ve studiu na dalších stipendijních pobytech, jež ho zavedly 
do Spojených států či do Francie a Velké Británie. Především 
americký životní, ale i filosofický přístup mu umožnil podívat se na 
evropské poměry z dálky, navíc jeho pobyt mu dal příležitost i к

2 Biografická data v tomto oddilu jsou čerpána především z knihy Vzpomínky na život 
a filosofii, jejíž výsledná podoba je společným dílem Erica Voegelina a Ellise 
Sandoze.
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důkladnějšímu seznámení s díly amerických myslitelů, jako byli 
William James, John Dewey, John Santayana a další.

Po (dočasném) návratu do Evropy, resp. do Vídně, Voegelin 
upevňuje dříve navázané kontakty, čehož dokladem je například jeho 
účast na akcích tzv. Geistkreisu v dvacátých a třicátých letech, kde 
se setkává s (pozdějšími) veličinami Alfredem Schützern,s nímž bude 
velmi úzce spolupracovat, Felixem Kaufmännern či historikem 
Friedrichem von Engelem-Janosim. Zároveň se ovšem ocitá tak trochu 
v pozici outsidera. Atmosféra na rakouských univerzitách je velmi 
vyhrocená, koneckonců i samotná společnost je polarizovaná do 
několika táborů, které rozmělňují demokratický střed. Částečnou 
reakcí na napjatou situaci je Voegelinova kniha Autoritářský stát 
(Der autoritäre Staat, 1936), ve které Klaus von Beyme nachází 
„dobově podmíněný fašistoidní obsah".3 Tato námitka je podle mého 
názoru do značné míry neoprávněná, neboť analyzujeme-li Voegelinovu 
pozici ve třicátých letech i prizmatem jeho dalších děl,4 ukazuje 
se, že Voegelin si i ve velmi ztížených podmínkách třicátých let 
zachoval odstup od totalitárních hnutí a idejí (narozdíl od Martina 
Heideggera a dalších).

Zároveň je však skutečností, že právě tento bezprostředně 
zakoušený střet s totalitarismem mu napomohl načrtnout základní 
obrysy filosofické antropologie, jichž se držel víceméně až do smrti 
v roce 1983. 0 antropologii mluvíme proto, že právě ona je základem, 
z něhož musí vycházet reflexe o řádu. Jejím obsahem je především 
chápání člověka v celistvosti jeho bytí, které se nevyčerpává pouze 
imanencí, ale které tento vezdejší svět transcenduje. Ideologie pak 
bývají zpravidla charakterizovány tím, že některou složku bytí 
člověka absolutizují, což je případ rasismu, který absolutizuje 
biologické bytí.

Voegelin se zachránil před nacistickým pronásledováním útěkem 
přes Švýcarsko do Spojených států. Nutno podotknout, že toto byl 
případ mnoha dalších rakouských (a nejen jejich) myslitelů, pokud

3 K.v.Beyme, Die politischen Theorien der Gegenwart, Opladen: 1992, str.17.
Překlady z cizojazyčné literatury, pokud není uvedeno jinak, jsou mé vlastní.
4 Např. Rasse und Staat (1933) - Rasa a stát, Die Rassenidee in der Geschichte von 
Ray bis Carus (1933) - Rasová idea v dějinách ducha od Raye až po Cara.



ovšem měli to štěstí a jako Židé či nepřátelé nacionálního 
socialismu neskončili v koncentračních táborech. Sláva Vídně jako 
intelektuálního centra dohasínala velmi postupně, a proto ještě 
v období republiky zde žilo opravdu mnoho vědců a intelektuálů.

Je příznačné, že Voegelin usiloval o to, stát se co
nej rychleji americkým občanem, který se zbaví stigmatu emigranta. 
Proto Voegelin rychle opouští východní pobřeží USA, kde je 
koncentrace uprchlíků nevyšší a kde by přitom asi nejsnáze hledal 
práci na jakékoli univerzitě, a po několika krátkodobých pobytech na 
Harvardu a v Alabamě se usazuje roku 1942 na jihu Spojených států 
v Baton Rouge, kde později získává profesorské místo na Louisianské 
státní univerzitě.5 Brzy po příchodu se již věnuje práci na Dějinách 
politických idejí (History of Political Ideas), které mají být podle 
původního plánu poměrně krátkým úvodem do studia této vědy. Tento 
úvod ale stále více nabývá na obsahu, po několika letech náročné 
práce má již několik tisíc stran textu. Ani to ovšem není důvodem 
pro to, aby je Voegelin vydal; okolo roku 1950 zjišťuje, že Dějiny 
jsou postaveny na neudržitelných základech, neboť se odvíjejí
z dějin idejí, zatímco jádrem interpretace by měla být daleko spíše 
analýza zkušenosti myslitelů. Především je tím myšlena zkušenost 
člověka, který dosáhl zralosti a který si uvědomuje skutečnost v 
jejím celku a nijak se nesnaží o její redukci, což by se stalo, 
pokud bychom za základní zkušenost přijali např. nevědomí.

Tento nový přístup se objevuje již ve walgreenských

přednáškách, na jejichž základě vznikla Nová věda o politice (The 
New Science of Politics, 1952). Opravdu hlubokého rozpracování se mu 
dostává v pětisvazkovém díle Řád a dějiny (Order and History).

Především jeho snaha přispět к duchovní obnově Evropy přivedla 
Voegelina naposled nazpět do země původu. V letech 1958 - 1969 vedl 
katedru politických věd Univerzity Ludwiga Maximiliana Mnichově. Své 
chápání politické vědy tak dokázal i při budování praktické 
vzdělávací instituce: hlavní důraz směřoval především к obecnému
rozhledu studentů, od kterých bylo očekáváno, že se budou orientovat

5 E.Voegelin - E.Sandoz, Vzpomínky na život a filosofii, Brno: 1998, str. 69.
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v několika (i klasických) jazycích a že mimo jiné budou detailně 
studovat i jiné civilizace. Mimoto během mnichovského pobytu 
vznikají i zásadní díla, kterými jsou Anamnesis (1966) a
Wissenschaft, Politik und Gnosis (Věda, politika a gnosticismus, 
1959) .6

V roce 1968 se Voegelin vrací zpět do USA, tedy do svého 
nového opravdového domova, a přednáší na Stanfordské univerzitě.
V posledních letech se poněkud svým zkoumáním vzdaluje úzce chápané 
politické vědě a přibližuje se spíše filosofii, dokladem toho jsou 
veskrze meditativní In Search of Order (5.díl Řádu a dějin) či Quod 
Deus Dicitur.7

Celkově je třeba mít především na paměti, v jakých podmínkách 
Voegelinovo dílo vznikalo. Proto je dobré ocenit vposledku
kontinuální charakter jeho díla, které je nakonec neustálým
rozšiřováním a především prohlubováním záběru, resp. analýzy. 
Totalitární hrozby i ovzduší Studené války jistě nezřídka snad až 
příliš vyostřily Voegelinův pohled, některé jeho teze jsou asi 
přespříliš zevšeobecňující, ale zůstává podnětnost myšlení, které 
nás vábí к tomu vydat se na kus myšlenkové cesty spolu s Voegelinem.

3. Pokus o zařazeni Voegelina do kontextu politické vědy
Voegelin bývá většinou politologů uznáván za politického 

filosofa první kategorie. Jeho hlavní tvůrčí období spadá do 
poválečných let, především do padesátých a šedesátých let dvacátého 
století (kdy vznikají Nová věda o politice, Anamnesis a první tři 
svazky Řádu a dějin).8 Běžnou metodou práce filosofů té doby bylo 
posuzovat politický život na základě zkoumání lidské přirozenosti

6 České překlady názvů Voegelinových děl používáme tehdy, pokud jsou již do češtiny
přeloženy, anebo pokud se již s jejich českými názvy můžeme setkat v české
sekundární literatuře.
7 Obě studie jsou vydány v rámci Collected Works (dále CW).
8 Za nejvýznačnější politické myslitele těchto let bývají vedle Voegelina
označování ještě Leo Strauss, Hannah Arendtová (jejíž klíčové dílo The Human
Condition vychází roku 1958), Michael Oakeshott (s esejem Rationalism in Politics
vydaným v roce 1962) či Isaiah Berlin (klíčové Two Concepts of Liberty v roce
1958). Mimo těchto autorů nesmíme opomenout ještě K.R.Poppera, F.A. Hayeka či C.B.
Macphersona, stejně jako autory Frankfurtské školy (Marcusse, Habermas). Srov.
R.E. Goodin (ed.), A New Handbook of Political Science, Oxford: 2000, str. 504.
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(Strauss, Voegelin, Marcusse), lidských schopností a potřeb 
(Berlin), obecné lidské situace (Arendtová) či racionality (Popper) 
nebo lidského jednání (Oakeshott).9

Političtí filosofové těchto let pracují především samostatně 
[thinker-centered), vzájemné reakce nenabývají charakteru 
systematicky pěstovaných vztahů. Myšlenkové průraznosti těchto
„velikánů" pak odpovídá, že si vytvářejí vlastní myšlenkové školy, 
které dále rozvíjejí odkaz učitele. Tento model platí i pro 
Voegelina, na něhož se odvolává mnoho žáků ve Spojených státech, 
Německu, ale i jinde. Výhodou tohoto úzkého vztahu je pochopitelně 
kontinuita práce, vpravdě osobní obeznámenost s člověkem i dílem, 
kterou . byť sebehlubší teoretická práce „na dálku" téměř nemůže 
nahradit. Objevují se ovšem i nevýhody; tou největší je asi 
dominance sekundární literatury, jež je někdy až příliš „positivně 
zaujatá", bez odstupu.

V těchto poválečných letech převládá spíše kontemplativní
charakter politické filosofie, který je vlastní i Ericu Voegelinovi 
a který se snaží spíše o reflexi než o preskripci. Tím se ale 
zároveň politická filosofie, resp. politické myšlení, dostává 
poněkud do izolace, neboť se oddaluje od positivisticky chápané 
vědy, jež stojí na analyticko-empirické metateorii, zatímco 
politické filosofii je vlastní daleko více přístup normativní (jak 
jej nazývá Klaus von Beyme), resp. normativně-ontologický (D.Berg-
Schlosser-T.Stammen, Úvod do politické vědy). Posledním
metateoretickým přístupem v politologii je podle von Beymeho 
dialekticko-kritické východisko, kam patří především myslitelé tzv. 
Kritické teorie.

Politická filosofie je nejen podle Voegelina primárně věděním 
o řádu. Toto chápání je vlastní i Theo Stammenoví v oddílu Politická 
filozofie v knize Úvod do politické vědy.10 Je tomu tak proto, že 
uvažování o řádu znamená usuzovat o vztahu části a celku, což je 
základní otázka každé filosofie, i proto, že racionální řád 
poskytuje prostor pro realizaci lidské přirozenosti. Tím pádem se

9 R.E. Goodin (ed.), A New Handbook of Political Science, str. 505.
10 D.Berg-Schlosser - T.Stammen, Úvod do politické vědy, Praha: 2000, str. 153.
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stává místem naplňování smyslu a významu, což je oblast, kterou se 
politická filosofie snaží primárně postihnout a překonat tak 
zkoumání „pouhých" faktů, což přísluší ostatním vědám. Zkoumání 
politického řádu u politických filosofů proto nenabývá charakteru 
popisu jednotlivých empirických politických řádů, ale spíše se stává 
rozumovou analýzou řádu jako oblasti, který více či méně odpovídá 
hodnotám a normám společnosti. Proto se politická filosofie stává i 
kritikou ideologií, jež se snaží být koherentní výpovědí o celku a 
svým způsobem i praktickým návodem к realizaci na empirické úrovni.

Samozřejmě je možné si představit i politickou filosofii, 
která by setrvávala pouze u analýzy filosoficko-politických pojmů a 
teorií, kde by se mohla inspirovat například přístupem Ludwiga 
Wittgensteina, čímž by jí stačilo posoudit logickou adekvátnost 
použitých popisů skutečnosti. Jenže politické filosofii jde navíc o 
ospravedlňování výroků a soudů a o integraci, což znamená, že vědění
o řádu je samo o sobě konstitutivní událostí v dějinách řádu, díky 
níž dosahuje společnost identity.11

Toto vědění o řádu je založeno na komplexní ontologii, která 
se v případě Voegelina neomezuje na vnitrosvětskou oblast, ale 
zahrnuje i transcendentní složku. Na základě této dichotomie můžeme 
potom rozlišovat filosofickou antropologii transcendentní a 
imanentní. S tímto rozlišením se povětšinou shoduje i specifické 
chápání rozumu, v prvním případě se jedná o rozum pojatý jako 
participační, v druhém je rozum samostatnou tvořivou silou.12

Normativní přístup v politické vědě, který rozpracovává i 
Voegelin, můžeme s Klausem von Beyme vymezit (a naši analýzu tím 
shrnout) šesti základními znaky:

1. hledání nadčasových hodnot či jejich zdroje a odmítání 
hodnotového relativismu. Za tímto účelem se Voegelin pokouší 
znovuobnovit aristotelsky založenou epistemé - politickou 
vědu, která si klade i otázky po dobré společnosti;

11 Tamtéž, str. 146.
12 Tamtéž, str. 150.
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2. přijetí ontologie, která akceptuje i vyšší vrstvy bytí, jež 
nepodřizuje kauzálnímu nexu spodnějších vrstev;

3. spíše induktivní metoda, která se vyhýbá generalizacím, což 
ale znamená, že normativní přístup vposledku nemůže napomoci 
empirickému výzkumu. Tento znak platí tehdy, pokud nechápeme 
Voegelina jako brilantního pozorovatele faktické reality a 
pokud nepřijmeme Voegelinův či Platónův přínos к analýze 
empirického řádu. Voegelinova pracovní metoda vypadala 
nejčastěji tak, že nejprve zkoumal jednotlivý případ, který 
následně podrobil testování zdravým rozumem, o němž budeme 
hovořit později. Teprve takto provedené zkoumání se mohlo stát 
základem к vypracování definic. Nešvarem moderní doby je podle 
Voegelina především to, že vypracování definic často předchází 
samotnému zkoumání jednotlivých případů (induktivní metodou);13

4. cílem je jednání a nikoliv samotné vědecké poznání samo o 
sobě, což znamená odmítnutí neokantovské distinkce mezi sein a 
sollen (co je, resp. co má být);

5. důraz na čistotu jazyka, vyhýbání se novotvarům a vědeckému 
technickému žargonu;

6. důraz na dějiny idejí, který mj. znamená, že normativní 
přístup klade důraz na adekvátnost pojmů, u nichž hledá 
původní význam. Ten je potom nezřídka pokládán za určující i 
pro pozdější chápání. Tento přístup s sebou podle Lübbeho nese 
jistý konservatismus. Tato námitka platí víceméně i pro 
Voegelina.14

V sedmdesátých letech ovšem nastává zvrat, který - pokud jej 
budeme chtít co možno nejkonkrétněji identifikovat - je ztělesněn 
asi nejvíce v knize A Theory of Justice {Teorie spravedlnosti) , 
kterou vydává John Rawls roku 1972. Toto dílo vyvolává zásadní 
obrat, politická filosofie se poněkud odvrací od reflexivního

13 Tento popis Voegelinova postupu vychází z jeho analýzy metody zkoumání v článku 
Masová gnostická hnuti moderní doby, kterou následně aplikuje na konkrétní téma.
14 Blíže к normativnímu přístupu viz K.v.Beyme, Die politischen Theorien der 
Gegenwart, str.18-23.
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přístupu к praktičtěji zaměřenému.15 Proto se politická filosofie 
štěpí do několika vzájemně koexistujících větví:

1. rawlsiánské, která přibližuje politickou filosofii praktické 
filosofii, jež se nezříká vedle analýzy obecných principů 
úkolu zkoumat i víceméně konkrétní důsledky pro politické 
instituce a politiky (policies), popř. navrhovat změny v této 
oblasti. Nutno podotknout, že do tzv. rawlsiánských debat 
Voegelin výrazněji nezasáhl, ani otázky, které si tato větev 
kladla, zpravidla nebyly otázkami Voegelinovými;

2. reflexivně-kontemplativni, jíž běží především o porozumění 
člověku, (moderní) společnosti, lidskému vědomí. Neklade si 
konkrétní cíle v oblasti nápravy politik, spíše se snaží 
zodpovídat základní otázky, kterými jsou např. otázky „co je 
člověk", „jaká je lidská přirozenost". Reflexivně- 
kontemplativní politická filosofie se snaží porozumět vztahu 
člověka a světa jako celku. К tomuto směru patří vedle 
Arendtové, Oakeshotta, Strausse, Maclntyrea či Connollyho 
právě Eric Voegelin;

3. komunitaristické, která kritizuje především první přístup pro 
nárokovanou universálnost myšlení a vědění, proti čemuž 
zdůrazňuje místně a dobově podmíněný charakter vědění, resp. 
interpretace (viz Michael Walzer);

4. postmodernistické, podle níž často není nejvhodnější striktně 
vědecký přístup. Nově se máme „vrhnout" к pramenům uměleckým 
(např. krásná literatura), jak učinil Richard Rorty např. 
v knize Nahodilost, ironie, solidarita. Podle tohoto přístupu 
není možné snažit se vystavět koherentní myšlenkové systémy, 
naopak je třeba dát prostor „nevědecké" intuici, myšlenkovému 
experimentu a rozhovorům. Nutno podotknout, že v jistém smyslu 
podobnou skepsi к modernímu logicky systematickému myšlení

15 Rawlsiánská intelektuální diskuse přináší nejen reakce (např. Nozickovo dílo 
Anarchy, State, and Utopia), ale zároveň nutí samotného Rawlse к precizaci 
vlastních myšlenek, jsa nucen reagovat na myšlenky libertarianismu, feminismu či 
komunitarismu.
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zaujímal i Voegelin, který také hledal myšlenkovou inspiraci u 
uměleckých děl či u kritiky;16 asi nej větší vliv na něj měli 
spisovatel Robert Musil a kritik Karl Kraus;17

5. dialekticko-kritický, který připojuji к čtyřem výše uvedeným 
větvím Goodina. Domnívám se totiž, že je plnohodnotným proudem 
současné politické filosofie, který vychází z vlastního 
metateoretického východiska a který vytváří originální chápání 
vztahu teorie a praxe, což nám neumožňuje zařadit tyto 
myslitele do jiné větve. Jejich cílem je totiž - podle 
poněkud modifikované verze koncepce sociální vědy - na základě 
(empirické) analýzy reality vypracovat kritickou teorii 
skutečnosti, která se bude moci stát programem pro změnu, jež 
spočívá v přeměně sociální struktury společnosti a 
v emancipaci člověka. Ačkoliv tedy tito myslitelé sdílejí 
některá témata se všemi předchozími proudy, přesto je jejich 
„větev" svébytnou součástí. 0 Kritické teorii se Voegelin 
vyjádřil jako o „iracionalitě”, což je ovšem třeba číst se 
znalostí jeho chápání racionality, která je mu kvalitou, jíž 
sdílí člověk s celkem. Na druhou stranu se ale shoduje 
společně s Mannheimem, Horkheimerem či s Marcussem 
v rozlišování mezi „pragmatickým a noetickým rozumem".18 
Pragmatický, resp. instrumentální, rozum se týká vnějšího 
světa a věcí v něm, zatímco noetický rozum se vztahuje к vědám
o člověku a jako takový je schopností duše.

16 Inspirace uměnim a reflexe umění patří, podle mého názoru, do přirozeného pole 
zájmu filosofie, resp. politické filosofie. Jak nedostatečná by byla naše analýza 
klasické řecké filosofie, pokud bychom se nezmínili o výkonech řeckých dramatiků a 
básníků, kteří symbolizovali a rozvíjeli řeckou zkušenost do největších detailů. 
Proto pokládám za přirozené, že i moderní politická filosofie se bude např.zajímat
o moderní romány a básně. „Prubířským kamenem" by ovšem bylo zkoumání symbolizace 
lidské participace (o níž bude řeč dále v textu) u symfonických děl moderní 
klasické hudby, neboť platí-li, že hovořit o participaci znamená používat 
symbolický a analogický jazyk, potom právě tato „hudební řeč" by byla adekvátním 
vyjádřením. Jsem si vědom toho, že „překládání" do řeči filosofie by bylo velmi 
komplikované (a někdy zbytečné), ale rozhodně ne nemožné, vždyť i Voegelinova 
„tematizace" řádu je v diskursivní řeči velmi obtížně přístupná, neboť pracuje s 
úrovní, o níž nelze vypovídat!
17 Blíže к tomuto schematickému rozdělení viz R.E. Goodin (ed.), A New Handbook of 
Political Science, str. 508 nn. Názvy jednotlivých „větví" jsou mé vlastní, stejně 
tak i zařazení pátého proudu. V této typologii jde především o svébytnost 
jednotlivých větví na praktické úrovni, teprve druhým rozlišujícím kritériem je 
odlišnost principů, z nichž vycházejí.
18 K.Ballestrem - H.Ottmann, Politická filosofie 20.století, Praha: 1993, str. 120. 
Například Herbert Marcusse hovoří o instrumentálním rozumu.
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V dnešní politické filosofii převládá liberální přístup (v 
širokém slova smyslu), což mj. znamená, že se stal základním 
vztahovým kritériem, к němuž a vůči němuž se ostatní směry (např. 
komunitarismus, feminismus, marxismus) vymezují. Od sedmdesátých let 
tak jednotlivé školy myslitelů nahradily spíše jednotlivé ideové 
směry, které ty starší přístupy poněkud zatlačují na okraj,19 což se 
týká i odkazu Erica Voegelina.

Jeho cílem ale bylo napomoci rekonstituování klasické 
politické vědy - epistemé politiké - a klasické filosofie, kterým 
šlo primárně o zkoumání přirozenosti člověka, zatímco zkoumání 
modernity se zaobírá především vlastnostmi přírody (the nature of 
nature), kteréžto poznání chce využít к jejímu ovládání.20 Ve studii 
On Classical Studies (1973) ukazuje Voegelin šest základních 
principiálních znaků, kterými se liší platónsko-aristotelská 
filosofie od moderního chápání. (1) Klasická filosofie uznávala 
přirozenost člověka, která limituje možnosti lidské 
zdokonalitelnosti, zatímco moderní „názorové klima" (climate of 
opinion) věří v změnitelnost této přirozenosti a v historické 
uskutečnění říše svobody. (2) Klasická filosofie usiluje o překonání 
názorů (opinion, doxa) o řádu člověka a společnosti vědou 
(epistemé), kdežto modernita si rozumí jako pluralitní společnosti, 
kde každý je oprávněn zastávat (toliko) svůj názor.21 (3) Společnost 
je člověkem napsaným velkými písmeny, oproti čemuž staví modernita 
tezi, že člověk je společností napsanou malými písmeny. (4) Dále je 
člověk klasickou platónsko-aristotelskou filosofií vnímán 
v erotickém napětí к božskému základu, což modernita odmítá s tím, 
že člověk si je sám sobě měřítkem. (5) Člověk je charakterizován 
otázkami po původu a smyslu existence ve vztahu к základu, zatímco 
moderní myslitelé takovéto otázky považují za zbytečné (Comte) či je

19 Tamtéž, str.511.
20 E.Voegelin, On Classical Studies, str. 256. In: týž, Published Essays, 1966 -
1985, СИ, vol. 12, Baton Rouge: 1990.
21 Blízkost Voegelinova a Straussova východiska je patrná. Také Strauss hledá
překonání doxai věděním, filosofií. Mnohost názorů (např. o spravedlnosti) podle
něj „nepopírá, ale předpokládá existenci pravdy týkající se spravedlnosti.” 
(L.Strauss, Natural Right and History, Chicago & London: 1965, str. 98)
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odmítají s poukazem na to, že jsou pseudoproblémy (neopositivisté) 
nebo že se odmítají ptát (socialistický člověk Marxe). (6) Moderní 
mínění nepřijímá ani participaci člověka na božím základě a jeho 
hledání základu, kde základ i hledání samo jsou hybatelem tohoto 
procesu.22

22 E.Voegelin, On Classical Studies, str. 258 n. In: týž, Published Essays, 1966 - 
1985, CW, vol. 12.
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II. Hlavni část

1. Lidské a božské
1.1. Participace na byti jako esence lidské existence

Základním rysem lidské přirozenosti je „stav mezi" (in- 
Between; metaxy, tedy pojem použitý Platónem v Hostině a 
Filébovi).23 Jedná se o stav mezi dvěma póly, které můžeme nazývat 
božský/lidský, vyšší/nižší, věčný/časný, vědění/nevěděni,
život/smrt.24 Jinými slovy můžeme hovořit o lidské participaci na 
božím pólu, která ale vždy zůstává ve stavu napětí, neboť nikdy
nemůže dojít к spojení obou pólů. Součástí přirozenosti člověka je 
tedy tato participace, jinými slovy hledání božského základu. 
Participace je možná díky konsubstancialitě lidského a božského, 
která se projevuje nejvíce v rozumu.

Nutno podotknout, že tento základní popis situace je vlastním 
jádrem Voegelinova myšlení, které je precizováno do velké hloubky ve 
výše uvedeném smyslu. Přesto ovšem již na tomto místě je nutno
poznamenat, že vlastně o onom druhém pólu (slovy básníka Oldřicha 
Janoty bychom mohli mluvit o druhém břehu a myslím, že Voegelinovi 
by se to líbilo) vlastně není co vypovídat. Můžeme hovořit toliko o 
lidském hledání či o přitahování z boží strany, potom je objev
transcendence, kterou druhý pól vskutku je, přiřazován buď filosofii 
s jejím místem zrození v klasickém Řecku, nebo budeme mluvit o
Zjevení, ke kterému došlo v Israeli. My, jakožto smrtelní lidé 
přebývající v jakési polotmě jeskyně, můžeme vypovídat o vzájemném 
vztahu obou pólů: o lidském hledání a o „vpádu" či „vlomení"
(irruption) božského řádu do lidské existence, tedy především do 
duše a zprostředkovaně lidské společnosti. Takovéto pojetí vzdáleně 
připomíná Kantovo vymezení metafyziky, která nemůže nic vypovídat o

23 Zde využívám českého překladu tohoto termínu z knihy Kouzlo extrému, která je 
výběrem klíčových Voegelinových textů. Poněvadž ale v českém prostředí je asi 
nejvíce zaběhlý řecký termín metaxy, budu využívat v následujícím textu i jej.
24 Tyto dichotomie přebírám z hesla Human nature. In: Dictionary of Voegelinian
Terminology.
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věcech o sobě, ale toliko o hranicích dvou světů (ап-sich a für

sich) .

Celý tento koncept se ale poněkud komplikuje tím, že duše, 
která se nachází ve „stavu mezi" (metaxy,) , dává vyvstat luminóznímu 
(osvětlujícímu) vědomí, které nelze charakterizovat jako vědomí 
pouze lidské, ale je to zkušenost boží a lidské přítomnosti zároveň. 
Je zajímavé, že termínu „základ" jako určitého vztahového bodu 
používá i Scheler, jímž se Voegelin inspiruje. U Schelera ale přeci 
jen nastává překonání napětí obou pólů, neboť právě člověk je 
místem, kde dochází к sebeuskutečňování, či můžeme dokonce říci 
„sebezbožšťování".25 Právě na tomto místě se setkávají dva atributy 
bytí, totiž duch a život (puzení), které společně z (pra)základu 
vytvářejí boha (chápaného jako causa sui). Oproti tomu Nicolai 
Hartmann ze své nové ontologie boha jako takového škrtá.

Je nutno ještě určit vztah duše a vědomí: duše obsahuje
vědomí, nalézá se v metaxy, kde se realita sama vyjevuje. Voegelin 
přitom chápe duši jako „sensorium boží transcendence".26 Již jsme 
uvedli, že lidská přirozenost je v metaxy. Ačkoliv název kapitoly 
Božské a lidské by nás mohl vést к tomu, abychom se snažili cokoli 
vypovídat o Bohu, toto není možné. Právě vztah obou pólů je 
Voegelinem nejčastěji popisován jakožto mystérium lidské existence. 
Proto není možné popisovat Boha/základ jakýmikoli predikáty, dokonce
i pokusy dokázat existenci boží v lepším případě selhávají a 
v horším jsou znamením deformace reality, neboť svědčí o chybném 
vztahu к něčemu, co je formativní či uspořádávající.

Podle mě dosti odvážným je tvrzení MacAllisterovo, že Voegelin 
chápe vědomí v zcela jiném smyslu, než jak mu rozumí moderní doba 
(což je samo o sobě jistě správné), totiž že by se místo pojmu 
vědomí mohlo u Voegelina hovořit o lidské přirozenosti (human 
nature) .27 Přeci jen se mi zdá, že vědomí je u Voegelina nerozlučně 
spojeno s kognitivní funkcí intencionálního a luminózního modu.

25 M.Scheler, Místo člověka v kosmu, Praha: 1968, str. 108.
26 E.Voegelin, The Beginning and the Beyond, 184 nn. In: týž, Published Essays, 
1966 - 1985, CW, vol. 12, či E.Voegelin, Anamnesis, Columbia: 1990, str. 125.
27 T.V,MacAllister, Revolt Against Modernity, Kansas: 1996, str. 229 n.

19



Vědomí je vždy vědomím konkrétního člověka. Voegelin byl 
přesvědčen, že příčiny deformace řádu je možné hledat již na úrovni 
vědomí jednotlivce. Podle tohoto přístupu potom v knize Anamnesis 
tvrdil, že se filosofie politiky musí soustředit především na teorii 
vědomí.28 To znamená, že příčinou ne-řádu by bylo odmítání a/nebo 
zatemňování lidské participace, která je možná díky vědomí. Postup 
analytika by pak musel být takový, že by prováděl analýzu vlastního 
vědomí, neboť je to jediný „dostupný" nástroj zkoumání. Úspěch 
takového podniku by závisel na tom, nakolik by bylo toto vědomí 
otevřeno (druhému pólu) a nakolik by dotyčný toužil po poznání.29

Na základě tohoto vymezení bude užitečné blíže charakterizovat 
další jednotlivé pojmy, se kterými Voegelin pracuje. Především je 
nutno mluvit o filosofii, která neznamená primárně lásku к moudrosti 
(nemluvě o dnes rozšířeném pojetí filosofie coby povolání), ale 
„lásku к bytí prostřednictvím lásky к božímu bytí jakožto zdroje 
jeho řádu."30 Proto Voegelin odmítá chápání filosofie jakožto 
doktríny (toto, společně s jiným, tolik kritizuje u Hegela) či 
argumentace; filosofie znamená především existenciální pohyb, v němž 
duše vzestupuje participací na lásce к Bohu. Na jiném místě ale 
zase hovoří o filosofii z trochu jiného úhlu pohledu, když filosofie 
je mu světlem moudrosti, které osvětluje zápas duše o transcendenci 
či řád.31 Voegelin se zkrátka domnívá, že vztah rozumu a víry není 
kontradiktorický, ale vzájemně podmíněný a doplňující se. Proto 
nedospěl ve svých úvahách až tam, kam se dostal Strauss, který 
proponoval: „lidské řízení, nebo boží řízení(,)" (guidance)32 čímž
mínil, že buď můžeme přijmout cestu vědy a filosofie, nebo Zjevení 
(Bible) .

Hlubokého poznání nedosahujeme tím, že si vytvoříme uzavřený 
myšlenkový systém jako např. Hegel, ale neustávající otevřeností 
vědomí: proto je tak důležitá pro Voegelina zkušenost. A zkušenost
zakouší vždy jeden konkrétní člověk, resp. jeho duše či vědomí. I

28 E.Voegelin, Anamnesis, str. 3.
29 Tamtéž, str. 4 .
30 E.Voegelin, Order and History, Israel and Revelation, Baton Rouge: 1991, str. ix.
31 E.Voegelin, Order and History, Plato and Aristotle, Baton Rouge: 1990, str. 68.
32 L.Strauss, Natural Right and History, str. 74.
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pro tento poznatek podnikl Voegelin ve čtyřicátých letech první 
kroky к sebeanalýze, v níž se snažil rekonstruovat své vědomí o 
základních ontologických kategoriích jako jsou čas, prostor, plynutí 
apod. Výsledná podoba analýzy vlastního konkrétního vědomí je pro 
čtenáře poněkud záhadná: obsahuje několik příběhů převážně z časného 
dětství, které nedávají žádnou odpověď na otázku, proč byl celý
podnik vlastně vposledku uskutečněn. Snad šlo o snahu názornou
ukázkou přiblížit mystérium a nebo se Voegelin snažil vytvořit 
vědomý protipól psychoanalýzy, která by se těchto „poznámek" chopila 
a začala by je po svém interpretovat, podle Voegelina deformovat.33

Člověk je bytostí politickou či sociální, ale vedle toho je 
hlavně bytostí rozumovou. Voegelinovi jde především a vposledku o 
participaci člověka, čímž nemyslíme pouhou politickou či sociální 
participaci, ale především participaci ontologickou. Bez
neustávající účasti na onom druhém pólu napětí - které je základní 
strukturou lidské existence -, tedy na božském základu, člověk 
vlastně není plně člověkem. Běží tedy především o to, aby člověk qua 
člověk se dobral tohoto vědomí. A odtud povede přímá cesta к teorii
vědomí a dějin. Ano, vědomí řádu má u Voegelina dějinnou dimenzí:
odtud pak pochází známý Voegelinův výrok z Úvodu к prvnímu dílu Řádu 
a dějin, totiž že „řád dějin povstává z dějin řádu."34

1.2. Conditio humana
1.2.1. Partneři v byti
V této části půjde o vzájemný vztah člověka (lidského pólu 

napětí) s božím základem, čehož budou teorie vědomí, dějin a 
koneckonců i řádu součástí.

Pomyslnými koordinátami našeho postupu budou ale nejen člověk 
a Bůh, ale i svět a společnost: pro tyto čtyři pojmy užívá Voegelin

33 Detailní rozbor Voegelinovy sebeanalýzy můžeme nalézt rozpracovanou u B.Cooper,
Eric Voegelin and the Foundations of Modern Political Science, str. 198-207. Pro 
nás je především důležitá metodologická záležitost: symboly jsou bezprostředně
spojeny se zkušeností jednotlivce a přihodí-li se takové vnější okolnosti, které 
podle člověka deformují tyto základní ontologické kategorie (symboly), jako jsou 
čas, prostor či samotná realita, potom je třeba podniknout i takovýto mystériem 
proniknutý návrat к samotným základům sebe sama. Běží tedy o introspekci, která 
pronikne až к zkušenostnímu jádru myšlení samotného filosofa a která by mohla 
napomoci poznání vlastní motivace myšlení.
34 E.Voegelin, Israel and Revelation, str.l.
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označení „partneři v bytí",35 popřípadě i spojení „prvotní 
pospolitost bytí",36 neboť se jedná o základní primární zkušenost 
člověka zakoušenou již v mýtu. Co je ale vlastní těmto pojmům, resp. 
proč jsou takto společně charakterizovány a proč Voegelin nezůstává 
u vposledku nezrušitelného vztahu Bůh - člověk? Již bylo naznačeno, 
že Voegelinův přístup není v dnešním smyslu slova toliko vědecký 
(naopak se snaží pojetí vědy navrátit původnímu významu, který měla 
epistemé v klasickém Řecku), ale spíše meditativní. Toto tvrzení 
podporují i samotné výroky Voegelina: „Ve skutečnosti jsem mystický
filosof,"37 kterým Voegelin vyjadřoval své základní stanovisko a
které nám může napomoci při určitých pochybnostech, jak chápat 
Voegelinův základní přístup. Odpovědí bude tedy asi především to, že 
Voegelin se považuje za filosofa klasické evropské tradice, která 
v sobě slučuje především myšlení klasického Řecka a křesťanské 
Zjevení. Odtud již chápeme, že Voegelin se vyhýbá těm křesťanským 
směrům, které zdůrazňují toliko vztah jedince к Bohu a které 
opomíjejí, resp. za přímo škodlivé považují, společnost jako
takovou.

Voegelin je do té míry dědicem klasického Řecka, jak my dnes 
chápeme jeho vrcholné období v Sokratovi, Platónovi a Aristotelovi, 
že chápe politickou sféru jako neoddělitelnou část lidské 
přirozenosti. Takovýto přístup potom objasňuje, proč zahrnuje do 
partnerského svazku i společnost. Svět je pak doplněn jakožto naše 
základní zkušenost, která je naším okolím, v němž existují věci. 
Přitom ale i takto chápaný svět v modu pouhé „thing - reality" sám
sebe přesahuje. 0 tom však bude možno psát více, až budou
vysvětleny Voegelinovy základní koncepty.

Při analýze Voegelinova (politického) myšlení je užitečné vždy 
vést v patrnosti duální použití některých - koneckonců - klíčových 
termínů. Až bude v druhé části o politickém, popř. sociálním, řádu 
používáno termínů reprezentace, participace, pravda či artikulace, 
je dobré mít na zřeteli, že tyto termíny ve své silnější

35 E.Voegelin, Order and History, In Search of Order, Baton Rouge: 1987, str. 16.
36 E.Voegelin, Order and History, Israel and revelation, str. 1.
37 E.Webb, Eric Voegelin. Philosopher of History, Seattle and London: 1981, str. 44. 
„I am a mystic philosopher."

22



(adekvátnější) formě nalézají i použití při popisu vztahu člověk - 
(božský) základ (divine ground). Toto rozhodně není náhoda, naopak 
takovéto duální použití nám bude užitečným pomocníkem při popisu 
politického řádu a jeho principů.

Voegelina bychom také mohli nazvat filosofem vyváženosti: 
jeden ze sekundárních spisů o Voegelinově politické teorii nese 
příznačný název The Balance of Consciousness (autorem je Kenneth 
Keulman). Voegelinovi v tomto smyslu jde o uchování jakési rovnováhy 
mezi důrazem na pragmatickou úroveň života, jejímž cílem je 
zajištění života a lidských potřeb, a na úroveň religiózní, která 
uspořádává tuto pragmatickou úroveň, tedy společnost, resp. 
politiku. Pro politology je takovéto chápání důležité mj . i proto, 
že potom ospravedlňuje takové pojetí politické vědy, jež bude 
integrovat empirické i filosofické přístupy, neboť každý z nich 
odděleně vystupující bude - co se adekvátnosti postavení vědy ve 
světě týče - neúplnou výpovědí. Poněkud zjednodušeně řečeno: pro
sladění řádu bytí člověka, resp. společnosti, к řádu (božího) 
základu je třeba znát empirické skutečnosti na pragmatické úrovni 
existence, na druhou stranu je ale třeba při popisu této pragmatické 
vrstvy sledovat i luminózní (osvětlující či prosvětlující) vědomí, 
které transcenduje svět skutečnosti věcí.38

Na tomto místě je tedy možno shrnout: Voegelin je filosofem a 
mystikem par excellence, ale právě výše uvedený důraz na obě strany 
jedné mince lidské existence z něj činí politického vědce či 
politického filosofa par excellence. Jeho někdy až příliš 
všeobjímající útok na gnosticismus coby „podstatu modernity" pramení 
právě ze zoufalosti filosofa, který shledává, že této uměřenosti 
není s to typický reprezentant a dnešní společnost (její typický 
člověk psanými velkými písmeny) rozumět a aktivně ji praktikovat. A 
opět se dostáváme к duálnosti v používání termínů! Tím je i 
Voegelinem na náš vkus snad až nadužívaný termín zápas (struggle),

38 0 důležitosti takovéto rovnováhy blíže viz J. Ranieri, Eric Voegelin and the Good 
Society, Columbia: 1995, str. 234 a E. Voegelin, What Is History?, str.34 nn. In:
týž, What Is History? And Other Late Unpublished Writings, CW, vol. 28. Baton 
Rouge: 1990.
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který používá pro popis procesu, při kterém jednotlivec usiluje o 
pravdu poznáním nepodmíněného božího základu, v němž skutečně běží o 
boj s vlastní nejistotou, strachem či slabostí, a zároveň pro popis 
boje proti realitě, který nabývá charakteru vykolejení (derailment) 
či popření reality.

1.2.2. Diferenciace vědomí
Pro „vpád" řádu z božského pólu do lidské duše, jehož 

následkem je její uspořádání, je ale důležitý i interpersonální 
vztah. Neboť jak je tomu se vztahem elity a lidu? Kdo je objevitelem 
přímého vztahu lidské duše a božského řádu? Odtud můžeme sledovat 
přímou cestu к Voegelinově teorii vědomí a dějin. Způsob lidské 
participace na základu není totiž jednou dán, ale naopak je rozvíjen 
v dějinách.39 V této souvislosti vyvstala v českém disidentském 
prostředí diskuse, jejímž pozdějším výsledkem byla kniha Voegelin a 
Patočka, ve které se také objevuje otázka, která zajímá 
ve spojitosti s Voegelinovým chápáním dějin i nás, totiž zda 
Voegelin chápe dějiny jako vzestupný kvalitativní posun, ke kterému 
dochází v rámci tzv. diferenciace,40 resp. zda vůbec měly 
kosmologické civilizace dějiny ve vlastním slova smyslu, či zda měly 
pouze historii. Diferenciace je vposledku vzrůstajícím vědomím o 
rozlišování imanentního a transcendentního, tedy o tensionálním 
chápání vztahu lidského a božského pólu. Ještě přesněji je třeba 
tuto diferenciaci chápat jako rozlišení světa (world) a „stavu za" 
(beyond) ,41 protože distinkce mezi člověkem a Bohem, resp. přesněji 
bohy, zde již de facto existovala. Diferenciace znamená tedy také 
vývoj symbolického jazyka. Nutno podotknout, že diskutující v této 
knize nedospívají к jednoznačnému závěru, což není dáno podle mého

39 Není zde prostor pro hlubší diskusi tohoto tématu, která by nás zbytečně odváděla 
od našeho hlavního záměru, přesto však je možné zvažovat, zda nepoužívat pro 
překlad Voegelinova anglického termínu „history" český výraz „dějiny" - koneckonců
i Němci překládají název Order and History jako Ordnung und Geschichte, neboť 
v českém jazykovém úzu se výraz dějiny pojí s událostí, na které aktivně 
participuje člověk, zatímco historie znamená spíše objektivní neosobní tok času 
přírodního charakteru. V poslední době již tento překlad začíná v českém prostředí 
převládat.
40 Někdy se v překladech používá i termín rozrůzňování, tyto možnosti považuji za 
plnohodnotné varianty.
41 E.Voegelin, Order and History, The Ecumenic Age, Baton Rouge: 1990, str. 137.
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názoru pouze neschopností názorově se shodnout, ale i určitou 
nejasností v díle Erica Voegelina.

Voegelin totiž hovoří o diferenciaci jakožto o kvalitativní 
změně; o zásadní diferenciaci, ke které došlo v období kolem
5.století př.n.l., následně hovoří jako o „skoku do bytí"/2 zatímco 
např. Karl Jaspers používá pro popis podobných posunů výraz axiální 
doba, kterou časově vymezil lety 800 - 200 př.n.l., během níž se 
člověk dobírá vědomí o světu, člověku a jeho limitech.43 Na druhou 
stranu ale předchozí kosmologické mýty nechápe jakožto neadekvátní 
vyjádření reality. Možná zde vzniká určité nedorozumění, protože 
máme sklon interpretovat kvalitativní skoky jakožto změny 
dialektické.

Přesto ale toto Voegelinovo pojetí není bez problémů, 
obzvláště uvážíme-li, že Voegelin chápe v některých pracích tuto 
epochální událost vzrůstající diferenciace jako nezvratnou. Tím se 
ovšem nemyslí, že nemůže docházet к deformaci vědomí reality (zde 
tento pojem zahrnuje i ens realissimum), ba právě naopak. 
Rozšiřování diferenciace je sice esencí dějin; к tomu ovšem náleží i 
druhá strana mince, tedy deformace reality, ke které je 
diferencovanější vědomí náchylnější.44 Pro určité vyjasnění, jak 
třeba chápat význam spojení „leap in being", poslouží citace z jedné 
přednášky Davida Levyho: „Skok v bytí je kognitivní, nikoliv
metafyzická revoluce. Nepřeměňuje podmínky lidské existence 
zázračnou proměnou povahy a údělu bytosti, která ji žije - spíše 
představuje nový vhled, který umožňuje hlubší pochopení sebe sama 
těm, kteří dokáží absorbovat jeho význam."45

Vraťme se ale к otázce dějin. Dějiny jsou základní 
charakteristikou Voegelinovy filosofie, dokonce jedna kniha E.Webba, 
jež se snaží Voegelina interpretovat, se nazývá „Eric Voegelin. 
Filosof dějin". Vědomí lidí - a v tomto smyslu i vědomí filosofů,

42 „Leap in being", tedy termín Sorena Kíerkegaarda; později bude využívat spíše 
výrazu „spiritual outburst" tj. „duchovní vzplanutí".
43 E.Voegelin, Order and History, Plato and Aristotle, str. 86.
44 0 tom bude podrobněji pojednáno ve třetí části, která se bude věnovat 
teoretickému zdůvodnění těchto „vykolejení" a která bude diskutovat i praktické 
důsledky pro politický řád.
45 D.J.Levy, Eric Voegelin: Skutečnost a symbolika řádu, str. 112. In: Oslzlý,
P.(ed.). Podzemní univerzita. Brno: 1993.
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proroků či básníků, kteří jsou nositeli oné epochální diferenciace - 
je bytostně dějinné. V dějinách dochází к postupné změně základních 
vztahů mezi člověkem (duší), Bohem a společností díky filosofům, 
prorokům a básníkům, kteří artikulují zkušenost transcendence, resp. 
vládcům, kteří jsou původně jejími jedinými reprezentanty 
v kosmologických říších. V případě Israele se ve zjednodušené 
podobě jednalo o konstituování přímého vztahu mezi Vyvoleným národem 
a Bohem; v starověkém Řecku objevují filosofové v resistenci vůči 
stále více převládajícímu ne-řádu duši každého jednotlivce, jež je 
tzv. sensorium transcendence. Zde jmenuje Voegelin mezi prvními 
Hérakleita a Platóna, i když obšírně diskutuje i přispění jiných 
filosofů, ale i dramatiků. Nejpokročilejší diferenciace však bylo 
dosaženo podle Voegelina v tomto smyslu uvnitř křesťanství, které 
konstituovalo i v praxi přímý vztah jednotlivce s Bohem. A právě 
plnost a radikální otevřenost ve vztahu participace božího a 
lidského považuje za zásadní přínos Ježíše Krista.

Dějiny jakožto vnitřně zakoušený proces hledání základu a řádu 
potom znamenají i artikulaci lidské přirozenosti, která ale 
v posledku zůstává stále tatáž.46 Zde se opět dostáváme 
к Voegelinově snaze udržet rovnováhu vědomí, přičemž ale к tomuto 
Voegelinově stanovisku bychom mohli vznést dost kritických poznámek, 
které by mířily především к tomu, jak je možná artikulace stále téže 
přirozenosti v dějinách, které znamenají vzestup diferenciace, což 
je v posledku kvalitativně vyšší vědomí ve stavu metaxy. V tomto 
případě hovoří Voegelin velmi obrazně o růstu jasnosti v dějinách. 
Asi se budeme muset spokojit s Voegelinovým východiskem, kterým je 
zkoumání dějin jako takových, jež mu poskytovaly argumentační bázi 
pro takovýto popis, zatímco zdůvodnění zůstává nejasné, neboť i 
dějiny jsou pro Voegelina vposledku mystériem. Přesto je ale možno 
tvrdit, že kosmologické civilizace, tedy ty před „skokem do bytí", 
byly spíše ne-dějinné, neboť ony se slovy Eliadeho bály dějin, měly 
„hrůzu z historie", kterou se snažily překonávat rituály, jež stále

46 Viz E.Sandoz, The Voegelinian Revolution, A Biographical Introduction, Baton 
Rouge: 1981, str. 22 nn.
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znovu obnovovaly stávající řád.47 Voegelin si pak v prvním svazku 
Řádu a dějin detailně všímá, jakých forem tyto rituály, tedy vlastně 
projevy kompaktního nediferencovaného vědomí, nabývaly. Především 
analyzuje jejich cykličnost, tj. snahu symbolizovat pravidelné 
kosmologické procesy.

Domyslíme-li principy Voegelinova myšlení ještě dále, potom 
snad můžeme tvrdit, že otázka lidské přirozenosti vzniká teprve ve 
zkušenosti metaxy, v níž se spojuje na straně jedné hledání a tázání 
s odpovědí a na straně druhé život se smrtí. Teprve na tomto místě 
je možno plně na pozadí dokonalosti zakoušet lidskou přirozenost v 
nezměnitelné conditio humana.

1.2.3. Vrstvy byti
Prozatím jsme se zmínili o přirozenosti člověka v metaxy, 

popř. o jeho vztahu к základu. Voegelin ale přijmul za svůj i 
pohled, který rozlišuje bytí na jednotlivé vrstvy. Nutno podotknout, 
že tento přístup byl široce rozvinut např. u Schelera, kterého 
Voegelin dobře znal, neboť navštěvoval jeho přednášky ve 20.letech 
(„člověk v sobě zahrnuje všechny stupně podstat jsoucnosti"),48 tak
i u Nicolaie Hartmanna, který analýzu jednotlivých vrstev, a 
především vzájemných vztahů, dovedl к vysokému stupni 
propracovanosti. Chápání člověka jakožto bytosti podílející se na 
všech vrstvách bytí přijal Voegelin za své rozhodně již před druhou 
světovou válkou, tedy v jeho prvním tvůrčím období, neboť takto 
pojatou filosofickou antropologií provádí kritiku pouze biologického 
chápání člověka v tehdy nadmíru aktuálních teoriích rasismu. O tom 
je možno se dozvědět více např. v knize Rasa a stát (Rasse und 
Staat, 1933), která byla psána v meziválečném Rakousku; základní 
výpověď knihy je velmi vyvážená a „vědecky" s náležitým odstupem

47 Více viz D.Levy, Eric Voegelin: Skutečnost a symbolika řádu, str. 113. In:
Oslzlý, P.(ed.), Podzemní univerzita.
48 M.Scheler, Místo člověka v kosmu, Praha: 1968, str. 91. Také B.Cooper referuje o
přímém, ovlivnění Voegelina filosofií Maxe Schelera, viz B.Cooper, Eric Voegelin 
and the Foundations of Modem Political Science, Columbia: 1999, str. 171. Stejně 
tak od něj - vedle přímého čerpání z klasického Řecka a z křesťanství - přebírá i 
koncept dvou cest vztahování se к druhému pólu: filosofie založené na údivu a
náboženství. V neposlední řadě i interpretace člověka jakožto „svobodné, ale 
omezené" (limited) existence lze nalézt i u M.Schelera (tamtéž, str. 173).
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reflektuje moderní rasovou teorii, která je podle Voegelina toliko 
ideologií.

Blíže si můžeme Voegelinovo rozvrstvení bytí přiblížit studiem 
článku Klasická zkušenost rozumu, z níž přebíráme následující 

tabulku, která popisuje jednotlivé vrstvy bytí.49

OSOBA SPOLEČNOST DĚJINY
Božský nous 
Noetická psýché 
Vášnivá psýché 
Animální přirozenost 
Vegetativní přirozer 
Anorganická přirozen 
Apeiron - hlubina

3t

O 3t

Tato tabulka se například od stratifikace navržené Nicolaiem 
Hartmannem odlišuje v tom, že v ní jsou navíc zastoupeny vrstva 
apeironu a božský nous.50 Voegelin navíc rozlišuje dvě vrstvy duše, 
což ovšem opět dosvědčuje, stejně jako první rozdíl, vliv klasického 
řeckého myšlení. Člověku je vlastní účast na všech vrstvách bytí 
(tento princip nazývá Voegelin „principem úplnosti") s tím, že tato 
tabulka zdůrazňuje roli rozumu jakožto něčeho, co je společné 
člověku (resp. lidem) a kosmu. Apeiron pak může být chápán jako 
část, z které vzniká život, a do které se následně i vrací ve smrti. 
Rozum-nous je cosi spojujícího, na čem mají lidé větší či menší 
podíl.

Můžeme si společně s Ellisem Sandozem všimnout dvou základních 
významů, které rozumu Voegelin připisuje:51

49 E.Voegelin, Klasická zkušenost rozumu, str. 112. In: týž, Kouzlo extrému. Praha: 
2000. Odtud pochází i některé body následující analýzy.
50 Nicolai Hartmann přesněji hovoři o čtyřech vrstvách bytí: anorganická, organická, 
duše a duch.
51 E. Sandoz, The Voegelinian Revolution, A Biographical Introduction, str. 158.
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1. rozum je specifickou přirozeností člověka, který především
vede a kontroluje lidské hledání pravdy;

2. je mu vlastní vnitřní spřízněnost s božím základem.

V této souvislosti je pochopitelné, proč někteří považují za 
základní předpoklad Voegelinovy filosofie tezi, že svět je 
inteligibilní.52 A vskutku se zdá, že je to společně s Voegelinovou 
další myšlenkou, totiž chápáním světa jakožto mystéria, základním 
východiskem Voegelinova náhledu na svět.

Vertikální šipka výše uvedeného grafu od shora dolů podle 
Voegelina značí formátování nižších vrstev, zatímco šipka opačná 
znamená vztah zakládání (princip formace a zakládání). To je opět 
v souladu s Schelerem a především Hartmannem, kteří si nedovedou 
představit jednotlivé vyšší složky bez základu nižších složek, které 
jim předcházejí. U Hartmanna je ale poněkud jasněji definována 
možnost „formátování" nižších vrstev vyššími: duch může předepisovat 
přírodě takové cíle, které bude sledovat prostřednictvím jejích 
inherentních sil.53 Proto je pro Hartmanna a explicitně i pro 
Schelera nepředstavitelný koncept všemocného Boha. Navíc Hartmann i
ve své etice pracuje s konceptem neexistence všemožného Boha, který
by podle něho zbavoval vlastní odpovědnosti jednotlivce. Z tohoto 
naznačení je již dobře patrný naprosto odlišný přístup Hartmanna a 
Voegelina v této oblasti. Voegelin totiž chápe svobodu na pozadí 
božského základu, ke kterému se člověk vztahuje a na kterém 
participuj e .

Pojmy člověk, společnost a dějiny v horizontální rovině jsou 
do jisté míry obdobou námi dříve uvedených partnerů v bytí s tou 
výjimkou, že zde místo světa jsou uvedeny dějiny. Všechny tři pojmy 
jsou místem, kde se projevuje řád: existuje tedy řád v jedinci (jeho 
duši), řád ve společnosti (nás bude zajímat obzvláště politický řád 
ve druhé kapitole) a nakonec i řád dějin (můžeme mluvit ale i o 
dějinách řádu). Prázdná políčka v tabulce jsou místem pro doplnění 
případných ideologických deformací, které si za základní a určující

52 T .V.MacAllister, Revolt Against Modernity, str. 222.
53 N.Hartmann, Neue Wege der Ontologie, Stuttgart: 1968, str. 80.
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princip výkladu člověka namísto plnohodnotné filosofické 
antropologie zvolí jednu vrstvu bytí společně s vybraným aspektem 
lidské existence (např. dějiny). Proto má ve Voegelinově podání 
výraz ideologie vždy negativní význam, neboť značí takto chápanou 
deformaci reality.54 Proto se nedá odděleně mluvit o jednotlivých 
řádech, neboť ty se vzájemně podmiňují a konstituují. Nemůže tedy 
existovat náležitý řád společnosti, aniž by jeho „občané" měli řád 
sami v sobě. Stejně tak obtížně tomu může být naopak. Přesněji: 
například filosofové klasického Řecka (Platón, ale i další) objevili 
dimenzi řádu v duši na pozadí ne-řádu poliš, ale jakožto 
politologové tomu musíme rozumět jako snaze po restauraci 
společenského, resp. politického řádu. Voegelin často zdůrazňuje, že 
právě uvědomění si absence řádu společnosti vytváří podmínky pro 
objevení vnitřního řádu. Neoddělitelnost jednotlivých oblastí řádů 
se projevuje v důrazu na xynon (to společné) u Hérakleita i na lásku 
к bližnímu jakožto nutném předpokladu a obráceně i důsledku lásky 
к Bohu, jež jsou docela zřejmým požadavkem na přijetí Druhého 
v úzkém Lévinasově i širším smyslu, který pak nabývá zřejmých 
politických požadavků na konstituci sociálního, resp. politického 
řádu ve společnosti.

Posledním Voegelinem určeným principem rozvrstvení je princip 
skutečnosti jakožto metaxy, který znamená, že lidská zkušenost se 
pohybuje v mezích těchto dvou pólů, když ale zároveň tento pohyb 
znamená i pohyb „za" (beyond).

1.3. Svět zakoušený jako hra a mystérium
Co se týče přesnější analýzy vztahu jednotlivých vrstev, zde

zůstává Voegelin dosti strohý, neboť samotná skutečnost stratifikace 
a adekvátní popis jejich vzájemného vztahu je podle něj opět 
mystériem. Ovšem skutečnosti, že vypovídat něco víc o vztahu

К tomu můžeme připojit jednu až úsměvnou historku. Jak známo, Voegelin se 
vzájemně hluboce respektoval s dalším velikánem politické filosofie Leo Straussem. 
Když byl jednou jedním publicistou označen Leo Strauss - zřejmě s positivně 
myšleným vyzněním - jakožto konzervativec, sepsal Voegelin poměrně ostrý protest, 
poněvadž to chápal jako devalvování myšlení svého kolegy. Viz B.Cooper, Eric 
Voegelin and the Foundations of Modem Political Science, str. 129. Poněkud blíže 
se budeme věnovat Voegelinově pozici v politickém myšlení v druhé a třetí části.
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jednotlivých vrstev či hierarchií je velmi problematické, si byl 
vědom například P.J. Raju: „Svět je na každé své úrovni mystériem. 
Přesto je to ale mystérium přirozené a racionální. Jen nesmíme 
zanechat pokusů rozumět mu jen proto, že se jedná o mystérium. Je 
natolik mystériem, nakolik se jednota vyvíjí z plurality a pluralita 
z jednoty."55

Voegelin hovořil o několika klíčových mystériích, kterými jsou 
např. mystérium původu, dějin, dále mystérium vztahu mezi 
universálními dějinami a lidským osudem. Mystérium má pak dvě 
základní roviny: první je jeho kognitivní charakter, v němž narážíme 
na nepoznatelnost „základu" či světa, který můžeme obrazně 
charakterizovat jako nám „známý neznámý" (know unknown), zatímco 
druhou úrovní je náš vlastní život, který je sám o sobě mystériem a 
který máme přitom svobodně žít. Proto se hodí slovo mystérium pro 
popis samotné lidské situace neboli conditio humana.56

Máme-li již uvedeno mystérium do Voegelinova myšlení, potom 
můžeme znovu připomenout i blízkou souvztažnost s mýtem. Mýtus je 
alegorickým vyprávěním o zkušenosti participace na něčem, co nás 
přesahuje, o čem nemůžeme mít intencionální evidenci. Navíc je podle 
Voegelina mýtu vlastní tato skutečnost, jež jej vposledku přesně 
určuje: „Mýtus může být definován...jako připisování (imputation)
ostatním věcem jakožto intrakosmickým věcem coby základu."57 Vše je 
součástí kosmu a vypovídat o něčem znamená vyprávět příběh o tom, 
jaký to má kosmický původ. Toto vyprávění si podle Voegelina nečiní 
nárok na apodiktičnost a přitom se snaží dát smysl základní lidské 
situaci, jeho zápasu, ve kterém se projevují jeho touhy, účely apod.

Mýtus je tedy výpovědí o participaci, která nemůže být 
diskursivně objasněna, tedy převedena na intencionální modus vědomí. 
Přitom ale právě mýtus je pokusem o vysvětlení naší participace na 
celku, kterému jakožto celku nemůžeme rozumět. Právě tato snaha ale

55 P.J. Raju, Introduction to Contemporary Philosophy, str. 310 пп., (přeloženo z 
hesla Formation and foundation, order or principle of z Dictionary of Voegelinian 
Terminology)
56 Heslo Mystery. In: v Dictrionary of Voegelinian Terminology.
57 Tamtéž, heslo Myth.
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je jádrem naší lidské aktivity, neboť o plnost participace nám 
vposledku jde.

Voegelin ve svém myšlení nerozlučně spojuje rozum s mystérium. 
Snaží se vystavět řád bytí, resp. světa, na podloží nepřekonatelného 
mystéria, ve kterém se pohybujeme a na něž jako lidé neustále 
narážíme. Ovšem jaké následky může mít takováto lidská situace pro 
sebepochopení člověka? Čím vposledku je, když ničemu nemůže zcela 
rozumět? Tady nám zřejmě nepomůže Voegelinovo asi přespříliš odvážné 
tvrzení, že je mystickým filosofem, od kterého se očekává překlenutí 
mystéria duchovním aktem par excellence. Koneckonců i klíčová 
kapitola v sekundární knize o Voegelinovi „Revolt Against 
Modernity" od MacAllistera nese název The mystic a v kontextu 
diskutovaného problému to nepůsobí nepřijatelně. Bude nakonec 
člověk spokojen a přijme Voegelinův odkaz v popisu lidské situace 
jakožto metaxyl

Při charakteristice lidské situace se Voegelin musel upnout 
к poněkud alegorickému, resp. přesněji symbolickému jazyku. Symbolu 
rozumí Voegelin jakožto interpretaci existenciálně zakoušené 
transcendence. Jinak nepoznatelné nejhlubší aspekty poznání, o 
kterých vlastně mluví Voegelin, jsou podle M. Eliadeho odhalitelné 
právě prostřednictvím symbolů.58 Ty pochopitelně přímo souvisejí 
s mýtem, který je pro Voegelina plnohodnotnou, i když kompaktnější 
formou vědomí. Voegelinovo chápání mýtu se poněkud přibližuje pojetí 
Jana Patočky, když Voegelin popírá, že by mýtus mohl být nepravdivý 
(untrue), Patočka dokonce přímo prohlašuje, že mýtus je „pravda 
sama".59 Voegelinova interpretace je takováto: mýtus není doslovným 
vyjádřením skutečnosti, ale jakýmsi symbolickým popisem pohybu duše. 
Proto Voegelin tvrdí: „Mýtus nemůžeme překonat, mýtu můžeme pouze
neporozumět.60 Ale i zde se zase ocitáme u bran mystéria, neboť 
teorie mýtu, jakékoli vypovídání o něm, bude zase toliko mýtem.

Více viz D.Levy, Politický řád, Praha: 1993, str. 18.
59 E.Voegelin, Plato and Aristotle, str. 184.
60 Tamtéž, str. 187.
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Je ale samozřejmě možné a žádoucí rozlišovat mýtus filosofický 
od mýtu kosmologického období, neboť v prvním případě se jedná o 
mýtus více diferenciovaný.

V případě lidského života připomínal často Voegelin Platónův 
obraz člověka v Zákonech připodobněného к loutce. Můžeme také 
připodobnit člověka к herci: „On (člověk - pozn. J.S.) je hercem
hrajícím nějakou část dramatu, který je holým faktem vlastní 
existence donucen hrát, aniž by věděl, o co se jedná... Hra i role
jsou neznámé. Ale tento herec navíc ještě ani neví s jistotu, kým je
on sám... Lidská participace na bytí je esencí jeho existence a tato 
esence závisí na celku, jehož je existence jednou částí."61 
„Vposledku je kosmická hra v rukou Boha a jen on zná její plný 
smysl."62

Člověk tedy musí přijmout postavení uvnitř, anebo slovy 
Voegelina: nemůže si činit nárok na to, že by se mohl ocitnout
v nějakém Archimédově bodě vně hry, resp. struktury světa.

Tímto se ale znovu vracíme téměř na začátek: toto mystérium
nesmí být zničeno lidským odklonem od participace, čímž jsou ovšem 
hnutí, která jej potlačují tím, že na místo „otázky" kladou
„odpověď". V této souvislosti pak hovoří Eric Voegelin o
dogmatomachii odpovědí.63 V metaxy ale dochází к vzájemné - snad až 
dialektické - souhře otázky a odpovědi. Otázka vyvolává odpověď,
která sama je zase vytvořena na základě otázky. Tento kruh nemůže
(nesmí!) být rozetnut, jinak dojde к deformaci, která nakonec nebude 
racionálním východiskem problému, ale naopak ryzí iracionálností. 
Právě tato vzájemná provázanost otázek a odpovědí je podle Voegelina 
životem rozumu. Ovšem toto hledání je možno zase opět chápat ze dvou 
úhlů pohledu: ten první znamená, že náš rozum (intellectus) hledá
víru (fides) , čemuž můžeme stejně tak dobře rozumět jakožto procesu 
víry v hledání rozumu. Podobně i Leo Strauss si byl vědom, že
filosofie jakožto zosobnění hledání evidentního a nutného

E.Voegelin, Order and History, Israel and revelation str.l n.
62 E.Voegelin, Order and History, Plato and Aristotle, str. 235.
63 E.Voegelin, Order and History, The Ecumenic Age, str. 330.
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(necessary) poznání spočívá vposledku na aktu víry.64 V tomto smyslu 
je třeba odmítnout racionální poznání chápané s Emanuelem Lévinasem 
jakožto homogenizace či zmocnění se skutečnosti, ke kterému dochází 
tím, že se poznáváním zmocňujeme skutečnosti a převádíme Jiné na 
Stejné.65 V poněkud odlišném významu hovoří i Voegelin o stejnosti 
(sameness) a odlišnosti lidského a božího nous.66 Člověk ale musí 
pochopit, že boží pól je „základem" a ne on sám; proto Voegelin 
odmítá i veskrze humanistické projekty W.von Humboldta, které kladou 
důraz na rozvoj humanity a originality jedince. Proto nemůže 
Voegelin přijímat modernu jako takovou, která je podle něj po mnoha 
stránkách projektem rozvíjení uzavřeného lidského vědomí ve smyslu 
jeho myšlení a svobody, tedy zrušením onoho napětí, kdy se lidské 
konstituuje v setkávání s božským. A tam primárně o originalitu či 
jednostranně rozvíjenou svobodu nejde.

Jak poznamenává Ted MacAllister: „Nic není tak důležité pro
Voegelinovu filosofii a nic není tak přehlížené, jako víra. Ona je 
existenciální vlastností, která dovoluje člověku hledat pravdu, a 
ztráta víry je důvodem к obrovským deformacím reality, к fanatickému 
hledání jistoty a dokonce ke konečným řešením. Modernita je právě 
takovou kolosální ztrátou víry."67 Mystérium je tedy základem lidské 
situace a nyní běží o to, abychom jej nechápali jako absurditu; tím 
totiž otevíráme dveře ne-řádu, potažmo gnostikům.

Všechny projevy vykolejení, gnosticismu či rozmachu vědomí 
absurdity Eric Voegelin bezprostředně zažíval v předválečném 
Rakousku, ale nakonec i během poválečného pobytu ve Spojených 
státech, byť anglosaskou kulturu pokládal za nejméně náchylnou 
к uvedeným deformacím, mimo jiné i pro její silně zažitou tradici 
zdravého rozumu.

64 T.V.MacAllister, Revolt Against Modernity, str. 186.
65 Např. výběrově Emanuel Lévinas, Totalita a nekonečno, Praha: 1997, str. 28.
66 Heslo Participation. In: Dictionary of Voegelinian Terminology.
67 T.V .MacAllister, Revolt Against Modernity, str.245.
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2. Politický řád
2.1. Řád duše a politické společenství
Jak jsme již poznamenali v úvodu, existuje bezprostřední

spojitost mezi pochopením lidské přirozenosti a porozuměním řádu 
lidské společnosti. Jinými slovy antropologie je nezbytným 
předpokladem studia řádu. Málokdo si tuto skutečnost uvědomoval tak 
palčivě jako Eric Voegelin, a proto nalezneme v jeho knihách častý 
požadavek studia právě antropologie. I lidská přirozenost je 
koncept, který Voegelin často používá. A právě nyní je čas, chceme- 
li postoupit dále ke zkoumání řádu, stručně zrekapitulovat i dále 
shrnout základní charakteristiky člověka.

Předchozí část se věnovala především analýze vztahu lidského a 
božského, tedy vlastně samotné konstituci člověka. Přitom platí, že 
projev vztahu lidského - božského na pragmatické úrovni ovlivňuje 
konkrétní podmínky řádu, což ale do jisté míry platí i obráceně. 
Ovšem tento základní vztah lidský - božský není jedinou určující 
charakteristikou: pro člověka stejně tak platí, že je bytostí
společenskou a dějinnou a v obou úrovních se setkáváme s vytvářením 
řádu. Otázka společenskosti člověka je bezprostředně spjata s jeho 
političností: inspirace klasickým řeckým myšlením je v tomto případě 
vědomá a zdůrazňovaná. Ne nadarmo věnoval Voegelin celý jeden svazek 
Order and History nazvaný Plato and Aristotle (1957) právě dvěma 
velikánům řecké politické filosofie.

Proč si však nelze představit člověka mimo společnost, resp. 
mimo politickou společnost? Voegelin odpovídá důrazem na to společné 
(xynon v Hérakleitově výrazivu) a na patologický projev, který 
vznikne tehdy, když jednotlivce (Aristotelův idiotés) izolujeme od 
společenství.68 Vztah jednotlivce a celku je tedy vzájemně 
podmíněný: pokud jednotlivec existuje mimo rámec poliš (politické
společnosti), je to nutno popsat jako stav proti jeho přirozenosti, 
na druhou stranu ovšem zase jednotlivec není pouhou neplnoprávnou

68 Více viz E. Voegelin, Order and History, Plato and Aristotle, str. 90. 
V sekundární literatuře se rolí politického v rozvíjení přirozenosti člověka zabývá 
např. J.Ranieri, Eric Voegelin and the Good Society, str. 80. Cenné poznámky 
к tématu poskytuje i samotný Voegelin i v jiných studiích, např. v The Nature of 
Law.
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částí celku, ze které by odvozoval svou existenci a svůj smysl. Jak 
explicitně zdůrazňuje Voegelin v studii The Nature of Law, není 
možné jasně rozlišit člověka a společnost.69

Během celého života Voegelin opakovaně upozorňoval na vážné 
nebezpečí, které plyne z obrácení vztahu jedinec - celek a které 
znamená přisouzení původnosti celku před singularitou. Nejčastěji 
toto nebezpečí znázorňoval na myšlení Averroa, poprvé pak již ve 
třicátých letech v díle Rasse und Staat. Podle Voegelina toto 
chápání převzal od Averroa např. Siger Brabantský a v moderní době 
především ideologie rasismu, nacionálního socialismu, fašismu, 
komunismu, ale i další. Přesněji vyjádřeno se v případě Averroa 
jednalo o postulát nadpersonálního rozumu (intellectus unus), jehož 
částí jsou rozumy jednotlivců.70 Milan Sláma zevrubně sleduje 
souvislost tohoto upřednostňování „kolektivní osoby” před 
jednotlivcem i pro podobu a zdůvodnění (politického) řádu. Voegelin 
podle něj správně poukazoval na to, že zdrojem řádu má být naopak
jednotlivec, v tomto případě duše jako sensorium transcendence,
zatímco pokud upřednostníme celek v podobě státu (fašismus) či
národa (nacismus), jak se tomu stalo podle Voegelina z popisu 
v Autoritářském státu, pošlapáváme tím tento zdroj řádu a místo něj 
dosazujeme neosobní moc.

Milan Sláma však ve své knize, která sleduje především
podhoubí rakouského myšlení s pozůstatky myšlení a politicko-
společenské praxe monarchie, odvíjí zdánlivě opačnou souvislost: 
к pošlapání autentického zdola vznikajícího řádu dochází i v případě 
„ultralegalistických" přístupů, kterými jsou ryzí nauka právní či 
byrokratická reglementace, tedy jevy a přístupy tak typické pro 
Rakousko v době monarchie i poválečné republiky, v níž dospíval, 
resp. studoval Voegelin. Ze zajímavých postřehů Milana Slámy je, 
domníváme se, užitečné vyzdvihnout především jeho rozlišení řádu a 
pořádku. V prvním případě se jedná o odpovědnost jednotlivce, která

69 E.Voegelin, The Nature of the Law, str. 80. In: týž, Nature of the Law and
Related Legal Writings, CW, vol. 27.
70 К oblíbené linii Averroes -averroizující myslitelé (např. Siger Brabantský)
v novověku záměna rasy, třídy či státu za intellectus unus se Voegelin vrátil ve 
svých autobiografických vzpomínkách. Viz E.Voegelin + E.Sandoz, Vzpomínky na život 
a filosofii, Brno: 1998, kap. 14, str. 62 n.
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je zaštiťována transcendentní zkušeností, zatímco v druhém případě 
běží o naordinování určitých direktiv či hierarchií shora.71 
„Voegelin má za to, že řeč o řádu je možná jen za předpokladu 
tematizace řádu vědomí. Má-li duše řád v sobě, nemusí být pokládána 
zevně."72 Nutno ovšem konstatovat, že rozumění řádu ve 
voegelinovském smyslu je velmi vzácné. Moderní chápání asi nejlépe 
shrnuje toto tvrzení: „ (V)ěci jsou v pořádku, pokud nemusíte
přemýšlet, přesněji řečeno pokud necítíte potřebu přemýšlet o řádu 
jako o problému nebo úkolu." V tomto smyslu podle Z.Baumana 
modernita opravdu uvažuje o řádu ve spojitosti se způsoby, jak 
ovládat věci a jak zajistit předvídatelnost procesů.73

Jak však interpretovat Voegelinovo hledání řádu? Je žádoucí 
klást výsostný důraz na rakouské či středoevropské reálie, jak je 
tomu např. ve výše zmiňované knize Milana Slámy, při zdůvodňování 
myšlení Erica Voegelina? Je jistě pravda, že tato příčina má své 
pevné místo při zkoumání myšlení Erica Voegelina, vždyť jeho 
vyrovnávání se s myšlením např. Hanse Kelsena, jeho přímého učitele 
a jednoho z vedoucích jeho závěrečné práce na Vídeňské univerzitě, 
trvalo celá dvacátá a třicátá léta a definitivně podle nás skončilo 
vlastně až emigrací vynucenou známými politickými okolnostmi v roce 
1938. Jak však podotýká Voegelin ve svých autobiografických 
vzpomínkách (mimochodem do češtiny přeložených pod názvem Vzpomínky 
na život a filosofii) , obrovským štěstím pro něj bylo to, že již 
v polovině dvacátých let mohl studijně vycestovat do Spojených 
států, kde se mu okamžitě otevřel nový intelektuální svět, který se 
vůbec nezajímal o intelektuální témata (střední) Evropy, jež byla 
poznamenána novokantovskou metodologií, v níž koneckonců vězel i 
Kelsen. Toto spojení tradic v jedné osobě-Voegelinovi dalo vzniknout 
originálnímu amalgámu, který nepostrádal nic nejen z evropské 
teoretické důkladnosti, ale ani z americké praktické filosofie 
s důrazem na common sence či pragmatismus.

71 Sláma, M., Anděl pořádku obléká talár. Fantazie řádu v rakouské meziválečné 
sociologii. Praha: Nakl. ISV, 2003. Kniha se zabývá podrobně vedle Voegelina i 
intelektuální odpovědí Alfreda Schütze.
72 M.Sláma, Anděl pořádku obléká talár, str. 149.
73 Z.Bauman, Individualizovaná společnost, Praha: 2004, str. 42, 104.
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Cura grano salis je možno podle mne tvrdit, že Voegelinova 
velmi intenzivní touha po řádu duše, resp. společnosti, pramenila do 
značné míry z podmínek, ve kterých žil především v čase dospívání,74 
zatímco konkrétní podoba pak byla relativně hodně ovlivněna oním 
setkáním s dvěma přeci jen odlišnými tradicemi západního myšlení- 
kontinentálního (evropského) a anglosaského. Onen druhý zdroj je 
dobře patrný ve Voegelinově důrazu na zkušenost (experience), která 
není jen zkušeností intencionální, ale i osvětlující (luminous).

Zkoumat kořeny Voegelinova hledání řádu ale znamená i všímat 
si jeho interpretace hledání řádu v dějinách. Základem této 
podobnosti je druhově příbuzná zkušenost ne-řádu, kterou koneckonců 
osobně zažíval Voegelin s Platonem či Aristotelem. Hloubka 
tematizace je dána na jedné straně osobností filosofa, na druhé 
straně pak rozměrem krize, v níž filosof žije. Je-li epistemé 
politíké chápána75 jako hledání řádu, resp. jeho paradigmatu a 
správného vedení života, potom politická věda - založená konkrétně 
Platónem a Aristotelem - je vědou krizových období par excellence.

Pochopitelně ovšem neplatí, že převládající hlas je hlasem 
určujícím, proto je docela dobře možné, že slovo filosofa bude 
v této době ve výrazné menšině, opuštěno uprostřed doxai sofistů či 
positivistů, resp. utilitaristů, skeptiků, hedonistů a stranických 
ideologií. Takováto věda o řádu musí být nakonec vědou ontologickou 
a musí být doprovázena otevřením duše transcendující zkušenosti, 
které je podmíněno láskou к moudrosti či к dobru.76 Krize je ovšem 
umocněna i tím, že samotné napětí к základu je vždy svým způsobem 
krizovou záležitostí, ovšem jak lapidárně shrnuje Voegelinova slova 
Milan Sláma „krize je momentem pravdy."77

Zmínili jsme jako integrální část lidské přirozenost jeho 
političnost a společenskost, která je založena na tom, co je

74 Tento názor podporuje i Voegelinovo zdůrazňování zkušeností z mládí pro jeho 
vlastní intelektuální růst.
75 Toto vymezení politické vědy je к nalezení na první stránce stati Wissenschaft, 
Politik und Gnosis, která byla vyslovena jako zahajující řeč při Voegelinově pobytu 
v Mnichově. Jeden z dalších důkazů Voegelinem často zdůrazňovaného dualistického 
chápání, kdy řád vzniká na pozadí zažívaného ne-řádu: krize athénské demokracie 5.- 
4.století př.n.l. - reakce Platóna a Aristotela; krize moderní společnosti 
(gnosticismus) - reakce filosofů jako je Voegelin.
76 E.Voegelin, Wissenschaft, Politik und Gnosis, München: 1959, str. 26.
71 M.Sláma, Anděl pořádku obléká talár,str. 151.
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společné všem a co zároveň má každý jednotlivě. Touto schopností je 
nous neboli rozum. Dále se ukázalo, že Voegelin chápe člověka jako 
bytost historickou, potom je ovšem na místě se ptát, zda v těchto 
dvou tvrzeních není skryt nějaký rozpor. Je-li lidská přirozenost 
neměnná, jak může být člověk bytostí historickou, navíc když 
v dějinách dochází podle Voegelina к procesu rozrůzňování 
(diferenciace) vědomí? Zdá se mi, že Voegelinův koncept dějin je 
jedním z jeho spornějších pojetí, ovšem ne ve výše zmíněném smyslu. 
Lidská přirozenost je i jakousi specifickou schopností reagovat 
určitým způsobem na svět a žít v něm, čímž ovšem není řečeno, jakého 
stupně musí nabýt. Především je nutno mít na zřeteli, že Voegelin 
chápe lidskou přirozenost v protikladu к boží přirozenosti,78 a 
proto se jedná přese všechny positivní atributy vyjádřené výše spíše
o via negativa. A právě toto negativní chápání (s ovšem velmi 
výraznými praktickými i teoretickými konotacemi pro politický řád!) 
chápe Voegelin jako zásadní objev křesťanství, který je narušován 
především gnostiky. Pokud tedy vztáhneme lidskou přirozenost 
к něčemu absolutnímu, božskému, potom i obdivuhodné a v jistém 
smyslu epochální výkony diferenciace vědomí, což není nic jiného než 
adekvátní poznání vztahu božského a lidského, nejsou zpochybněním 
lidské přirozenosti, ba právě naopak. Dějinný rozměr už kvůli 
partnerství člověka a Boha je něčím přirozeným, vlastně potvrzením 
tohoto jedinečného vztahu. A na pozadí konstanty lidské přirozenosti 
je možné načrtnout i obraz lidské přizpůsobivosti vnějším podmínkám 
na pragmatické úrovni.79

2.2. Řád politického společenství
Jak už bylo zmíněno výše, politické společenství má za cíl 

uchování života, stejně jako dosažení dobrého života. Pokud si 
společnost či konkrétní myslitel neuvědomí tuto dvojitou podmínku a 
zdůrazní pouze jednu stránku, stane se jeho myšlení utopickým nebo 
přesněji řečeno gnostickým. S touto „nemocí ducha" se blíže budeme

78 E.Voegelin, On Christianity, str. 452. In: Opitz, P.J.(ed.), Philosophy of Order. 
Essays on History, Consciousness, and Politics. Stuttgart: 1981.
79 К tomuto blíže např. К. Keulman, Balance of Consciousness, University Park and 
London: 1990, str. 12nn.

39



zabývat v následující části, nyní nás bude zajímat první varianta, 
tedy zdůraznění zajištění existence společnosti a existenciálního 
řádu na úkor řádu transcendentního, ke kterému se nějakým způsobem 
má existenciální řád vázat. Tímto podceněním trpělo podle Voegelina 
především myšlení Thomase Hobbese, proto nám Voegelinovy kritické 
poznámky z Nové vědy o politice o Hobbesově Leviathanu poslouží jako 
úvod ke zkoumání existenciálniho řádu lidské společnosti, kde budeme 
sledovat oprávněnost tohoto řádu i jeho nedostatečnost. Proto 
v další kapitole zahrneme do zkoumání i řád transcendentní a budeme 
sledovat Voegelinovu argumentaci, že uspořádání, které nejlépe může 
na pragmatické úrovni uskutečňovat oba typy řádů, a tedy i jejich 
oprávněné cíle, je to, které harmonicky spojuje řád moci, filosofie 
a Zjevení.

2.2.1. Politický řád jako nutnost přežiti
Voegelin vždy vystupoval proti snahám, které podle něho 

zanedbávaly nutnost zajistit existenciální přežití společnosti ve 
jménu provedení vyšších cílů. Existenciální přežití té které 
společnosti je sine qua non každé společnosti, proto není možné 
snižovat význam obranyschopnosti společnosti a jednotlivce. V tomto 
smyslu chápe vystoupení Hobbese jako záslužný počin, který 
manifestoval prioritní zájem na zajištění existence oproti stále 
sílícímu důrazu na mimospolečenské záležitosti. „Proti gnostikům, 
kteří nechtěli, aby společnost vůbec existovala, nebude-li její řád 
reprezentovat určitý typ pravdy, trval Hobbes na tom, že každý řád 
je přijatelný, zajištuje-li existenci společnosti."80 Ovšem tím 
intelektuální výkon Hobbese nekončí, neboť se mu podařilo vykreslit 
prototyp člověka, kterého ovládá vášeň, resp. touha, tedy libido 
dominandi. Výsledkem pak je radikální imanentizace lidského života 
popírajícího eschaton. Výsledný řád společnosti v tom případě 
nepochází z řádu duše, jak jej chápalo řecké klasické myšlení, ale 
z převládnutí strachu ze smrti, která přiměje jednotlivce к uzavření 
společenské smlouvy. Prizmatem křesťanského myšlení se jedná o 
popření amor Dei s tím, že za základní skutečnost lidské

80 E.Voegelin, Nová věda o politice, Brno: 2000, str. 149.
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přirozenosti pokládáme amor sui, kterou musí „zlomit" až instalovaný 
král, resp. smrtelný Bůh-Leviathan, čímž ovšem tuto amor sui amor 
Dei nenahradí.

Na příkladě Voegelina je dobře patrné, jak dokáže vystihnout 
klíčové otázky svých kolegů-politických filosofů. Až příliš častým 
se stává v politickém myšlení jednoznačné ohodnocení autorů, aniž by 
se hledala jejich vnitřní myšlenková motivace, která samozřejmě není 
dána jen podmíněností prostředí, i když i ta je podstatná: jak
zdůrazňuje sám Voegelin, právě v dobách krize se objeví pronikavé 
vhledy do conditio lidské i společenské. A právě takovým vhledem 
disponoval Hobbes, ale např. i Platón a Aristotelés v době úpadku 
starořecké poliš nebo i (abychom nezacházeli tak daleko do 
minulosti) někteří myslitelé 19.-20.století, které je také krizovým 
obdobím. Takovéto adekvátní postižení problému Hobbesem ovšem 
nezakryje podle Voegelina jeho vposledku nedostatečné postižení 
lidské přirozenosti. Ačkoliv tedy můžeme pokládat Hobbese za 
pronikavého analytika lidské psýché, přesto je jeho analýza krokem 
zpět od výsledků řeckého a křesťanského myšlení. Hobbes zkrátka
odmítá de facto všechny charakteristiky lidské přirozenosti a popisu 
lidské situace, které jsme zmínili již výše: člověk pro něj není
primárně ani bytostí dějinnou, politickou a společenskou. Všechny 
tyto rozměry člověka jsou Hobbesovi něčím negativně vymezeným, tedy
tím, со к němu přistupuje jaksi zvnějšku a co není prostorem jeho
vlastního seberozvíjení a hledání cíle (telos).

Je již dobře vidět, že pro Voegelina se existence politické 
společnosti nevyčerpává s uhájením existence jí samé a jejích členů. 
Prozatím ale ještě není možné říci, kde dochází к prolínání 
existenciálního smyslu existence se smyslem transcendentním, tedy 
říci, jaká by mohla být výsledná podoba společnosti usilující o 
přežití a zároveň i reprezentující nějaký typ transcendentní pravdy.
V předchozím textu už bylo často zdůrazňováno, že Voegelin vždy
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kladl velký důraz na analýzu tzv. pragmatické úrovně existence, tedy
místa, kde dochází к lidskému jednání.81

2.2.2. Řád jako harmonie moci, filosofie a Zjevení
Eric Voegelin přijímá tezi Ernesta Renana, že kořeny Evropy a

jejího řádu jsou v zásadě tři:
1. hellénská filosofie;
2. židovsko-křesťanská religiosita;
3. organizace moci Římské říše (s jejím systémem práva).82

Evropský společenský a politický řád pak spočívá ve 
vyváženosti těchto tří mocí ve veřejném prostoru. Dlouhodobým 
procesem v evropském prostoru je dedivinizace, resp. sekularizace, 
která konec konců vychází podle Voegelina z toho, že křesťanství ve 
svých základech nemá co říci к uspořádání (časného) světa 
v positivním smyslu, a proto neexistuje křesťanská politická teorie, 
která by např. mohla rozhodnout, zda je adekvátním uspořádáním 
monarchie, aristokracie, nebo demokracie.83 Křesťanství žádá v tomto 
smyslu prostor pro reprezentaci transcendentní pravdy v časném 
světě např. v podobě církve. Konkrétní podobu nabyla tato křesťanská 
zkušenost v 5.století v papeži Gelasiovi a v jeho konceptu dvou mečů 
(světského a duchovního).

Za stejně určující považuje Voegelin i Augustinovo rozlišení 
dvou obcí, které se stalo základem křesťanského (politického) 
myšlení. Voegelin sice nepřijímá Augustinovo přitakání případnému 
pronásledování kacířů, naproti tomu toto rozlišení považuje za 
základní. Na druhou stranu si Voegelin byl dobře vědom jakéhosi 
spodního proudu v křesťanství, který dává čas od času vzniknout 
snahám po realizaci ráje již na zemi. Toto spojení sfér věčné a

81 Určitou nevýhodou pro další zkoumání je ovšem fakt, že samotný Voegelin nikdy 
systematicky tehdejší reálie, v nichž žil a pracoval, nepopisoval. Přitom všeliké 
eseje a komentáře jsou často jedinečným vysvětlením myšlenek a jejich jedinečnou 
aplikací.
S postupem času se Voegelin stále intenzivněji věnoval zkoumání vztahu lidského a 
božského a jeho rané studie, např. Autoritářský stát či Politická náboženství, je 
třeba hodnotit v tomto smyslu opatrně, i když i zde se již objevují některé 
evergreeny Voegelinova myšlení.
82 E.Voegelin, Die geistige und politische Zukunft der westlichen Welt, München:
1996, str. 28.
83 Tamtéž, str. 31.
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časné, dokonalosti a nedokonalosti je patrné např. v Apokalypse sv. 
Jana či v náznacích u sv. Pavla. Je proto asi přehnané tvrdit, že 
křesťanství nemá co říci к politickému uspořádání ve smyslu snahy 
přímo ovlivňovat pragmatickou úroveň existence, spíše je třeba toto 
stanovisko chápat jako Voegelinovu osobní interpretaci křesťanství, 
resp. jako jeho vymezení křesťanské „ortodoxie". Vždyť přinejmenším 
důsledky následování Ježíše Krista v radikálním smyslu odmítnutí 
ceny pozemského života mohou být pro společenskou (politickou) sféru 
zásadní. A toto chápání rozhodně vždy nebylo okrajovou záležitostí, 
kupříkladu ve „věku úzkosti" v 2.-3. století se negativní vztahování 
gnostiků (a dualistů obecně) i rozličných křesťanských sekt 
к časnému světu prolínalo a překrývalo, proto je nutno chápat 
Voegelinovu dichotomii křesťanské „ortodoxie" a „gnosticismu" jako 
model, který vždy ex definitione skutečnost abstrahuje a v horším 
případě zjednodušuje.84 Radikální odvrácení se od pragmatické úrovně 
a od časné moci je přeci zásadním projevem politického myšlení!

Zkušenost, že člověk se vztahuje ke sféře časné i věčné, 
není trvalou nepopíranou základnou západního myšlení, nemluvě o 
realitě jiných částí světa včetně Ruska (což bylo v době Studené 
války obzvlášť důležité), kde se oddělení těchto sfér zpravidla 
neobjevilo. I v Evropě dochází к oslabování této tenze, neboť 
reformace vyvrací moc církve a nástup národních států především po 
Vestfálském míru ukončujícím Třicetiletou válku zase oslabuje moc 
časnou jako takovou. Navíc tato partikularizace znamená setření 
patrné distinkce obou mocí, „nové" národní státy si nárokují 
rozhodovat i o moci duchovní. К tomu všemu se obrací proces 
dedivinizace v novou redivinizaci, v „politická náboženství" 
sloužící jako náhrada odkřesťanštělé sféry.

Harmonie, tj. koexistence tří kořenů, je ovšem narušena i 
rozkladem (klasické) filosofie. Na její místo se dostávají přírodní 
vědy a ideologie (positivismus, scientismus, marxismus, národní 
socialismus a další) . Filosofie sice může přežívat, ale její místo

84 Koncept „věku úzkosti" viz E.A.Dodds, Pohané a křesťané ve věku úzkosti, Praha:
1997, str. 15. Přesněji je zde vymezen jako období mezi nástupem Marca Aurelia na 
trůn a konverzí Konstantina (161 - 337).
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ve veřejném prostoru je obsazeno, už se o ní nikdo v zásadě nestará 
a také její schopnost určovat či definovat (bestimmen) moc - což 
platí i pro sílu zjevení - je ztracena.85 Tato ztráta harmonie 
znamená obsazení určujících sfér řádu zdrojem jediným - světskou 
mocí, které se završuje plně v moderních totalitních státech, 
v nichž si světská moc osobuje moc duchovní i tu, která dříve 
náležela filosofii, jíž nyní vykonává ideologie. Tím ovšem dochází 
nejen ke ztrátě statu quo, ale i symbolické sebeinterpretace 
společnosti, která vyjadřuje, jak společnost chápe sama sebe. Je 
jistě možné podle Voegelina tvrdit, že čím více jsou tyto složky 
(tj. funkce) spojeny v jedněch rukou, tím silnější je neuspořádanost 
(Unordnung) ve společnosti.86

2.2.3. Reflexe řádu
Shrňme naše prozatímní výsledky: na první úrovni, která se

zabývá pouhým přežitím společnosti jako takové ve světě a 
v dějinách, je adekvátní zkoumat její sílu a moc, která se projevuje 
mj . v početnosti jejího obyvatelstva, technické a civilizační 
vyspělosti, ale i charakterem území či zásobami nerostných látek či 
ochotou obyvatelstva bránit území. Na druhé úrovni je třeba zkoumat 
distribuci moci, informační kanály, resp. přesněji řečeno 
sebeporozumění samotné společnosti. To se ale nemůže odehrávat pouze 
na úrovni národních států, neboť určité společné vzorce myšlení a 
jednání jsou platné pro Západ i celé lidstvo. Např. jedním 
z trvalých přínosů filosofie je její koncepce přirozeného zákona. 
Ani na této úrovni ale není možné skončit, neboť je třeba se zabývat 
vztahem společnosti a jedince, protože Voegelin přijímá Platónův 
objev vztahu uspořádání duše jednotlivce a podoby výsledného 
uspořádání společnosti.

Přežití společnosti tedy závisí na její vnitřní struktuře a 
jedním z aspektů této struktury společnosti je proces, který 
Voegelin nazývá artikulaci, kterou rozumí „(p)roces, v němž se

85 E.Voegelin, Die geistige und politische Zukunft der westlichen Welt, str. 35.
86 Tamtéž, str. 27.
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lidské bytosti formují do společnosti umožňující činnost..."87 
Výsledkem artikulace je především rozlišení některých lidí, kteří 
drží moc, tedy panovníků, knížat či úředníků, jejichž akty jsou 
povinni obyvatelé respektovat. Vztah celku obyvatel (podřízených, 
občanů) a takto artikulovaných činitelů nazývá Voegelin 
existenciální reprezentací. Tento vztah ovšem není bez komplikací, 
neboť je otázkou, jak přesně (1) definujeme celek, který je
reprezentován; (2) jakými procedurami dochází к volbě či
к legitimizaci reprezentantů a (3) jak konkrétně se projevují akty 
takto etablovaných reprezentantů.

Je totiž zřejmé, že způsob reprezentace se v jednotlivých 
společnostech liší, neboť někde jsou reprezentováni občané, jinde
např. celá společnost ztělesněná nějakou určující silou, resp. 
třídou - viz tehdejší Sovětský svaz či nacistické Německo. Stejně 
tak není nezbytné, aby postup etablování reprezentantů byl všude
demokratický, společnost se může interpretovat jako reprezentovaná,
i pokud vládci odvozují svoji moc z jiných zdrojů a jinými způsoby. 
Mimo jiné právě proto Voegelin považoval za velmi nebezpečné snahy 
šířit západní ideální typy (liberální) demokracie do jiných 
civilizací a to právě proto, že západní demokracie jsou historicky 
vzniklým typem existenciální reprezentace, který spočívá na sdílené 
zkušenosti a určitém typu sebeinterpretace, který kdekoliv jinde 
může scházet, tudíž jeho etablování (navíc povýtce mocenskými 
prostředky) nesplní svůj účel, neboť mu bude scházet podloží, ze 
kterého vzrostlo na Západě.

Existenciální reprezentací se ovšem legitimizace moci podle 
Voegelina nevyčerpává, i když i ta je zásadní a jako taková tvoří 
důležitou oblast zkoumání politické vědy. V existujících 
společnostech se objevuje „teoretik" či filosof, který mluví o jiné 
pravdě, načež se Voegelin ptá, jak lze adekvátně objasnit existenci 
takovéto pravdy. To není možné bez zavedení konceptu transcendentní 
pravdy, jejímž reprezentantem se stává samotná společnost jako 
celek. V tomto druhém případě, kdy se společnost připodobňuje

87 E.Voegelin, Nová věda o politice, str. 36.
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jakémusi mikrokosmionu, ale ještě naléhavě vyvstává potřeba zabývat 
se bliže jednotlivými státními formacemi v dějinách, neboť stejně 
jako u existenciálního typu reprezentace i v případě pravdy 
transcendentní je nutno sledovat její jedinečnost v dějinách.

V Nové vědě o politice vlastně provedl Voegelin pozoruhodný 
taktický výkon: nejprve připustil smysluplnost popisu existenciální
reprezentace, např. prostřednictvím zastupitelských institucí, 
pročež následně toto velice frekventované slovo využil pro své 
účely, aby dokázal, že tento popis je nedostatečný a že musí být 
doplněn o jiný typ reprezentace, neboť s použitím pojmu/symbolu 
reprezentace vznikají již na existenciální úrovni potíže, jež může 
napomoci objasnit až další úroveň vysvětlení, která vztáhne 
reprezentaci к jiné než jen pragmatické úrovni. Obdobné 
vícevýznamové chápání moci sdílí Eric Voegelin například s Carlem 
Friedrichem, jak poznamenává v bakalářské práci Kateřina Dufková.88

Protože Voegelin vždy upřednostňoval zkoumání konkrétního 
případu, ze kterého teprve můžeme vyvozovat obecnější závěry, 
podívejme se na situaci v „jeho" meziválečném Rakousku. Rakouská 
republika po roce 1918 převzala dědictví staré monarchie a ještě 
к tomu připojila vlastní potíže, neboť nic takového jako rakouský 
(politický) národ prozatím - nejen podle Voegelina - neexistovalo. 
Již z dob už neexistující monarchie přežívá rozumění řádu ve smyslu 
pořádku, čehož vrcholem je Kelsenova ryzí nauka právní, pořádek 
ovšem existuje jako součást každodenního života země, ztělesněný 
především v armádě či v právu.

Když tedy Voegelin v této z dnešního pohledu rané studii 
zkoumal politický a sociální systém Rakouska, musel si klást otázku, 
co je podmínkou existence státu jako takového, a brzy dospěl 
к názoru, že s existencí institucí a přesněji v demokratickém státě 
zastupitelských institucí se popis nevyčerpává, neboť pouhé formální 
reprezentaci občanů vládci a státníky něco schází, a že to, o co 
běží, je vlastně kvintesencí reprezentace. Přesnější analýzu provede 
až po další světové válce na počátku padesátých let ve walgreenských

88 K.Dufková, Filosofický a vědecký přistup v politologii и Erica Voegelina a Lea 
Strausse. Bakalářská práce FSV UK, Praha: 2004, str. 18 n.
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přednáškách, které budou později vydány pod pronikavým (a z mého 
pohledu snad i (nechtěně?) ironickým) názvem Nová věda o politice, 
v nichž rozliší reprezentaci existenciální a transcendentní a kde 
dále rozvine řešení problému, s nímž se potýká politická věda, když 
musí pracovat v prostředí, které má již vlastní interpretace 
symbolů. Během života se i Voegelinův důraz na rozlišení „laického" 
symbolu a vědeckého „pojmu" poněkud proměnil; zatímco ve třicátých 
letech v Autoritářském státu kladl velký důraz na to, abychom 
rozlišovali politické symboly, které vyjadřují aktivní světonázor, a 
pojmy, jež náležejí vědě, později již více hovořil i v případě 
vědeckého přístupu o symbolech a rozlišoval mezi politickými 
symboly, topoi, resp. symboly samotnými. Voegelin sice rozhodně 
nepatřil mezí ty, kteří chtěli ve dvacátém století zredukovat 
filosofii na filosofii jazyka, přesto si velmi uvědomoval nebezpečí 
destrukce jazyka.89

Tento nový přístup je vlastně potvrzením Voegelinem navržené 
triády přístupů ke skutečnosti, jak se objevovaly v dějinách: 
rituálu, mýtu (přechodnou fází mezi mýtem a teorií je pak 
mytospekulace) a teorií. Pravda teoretika sice vystupuje proti 
dosavadním poměrům ke skutečnosti, dokonce se nezřídka teoretik 
(filosof) dostává do přímého rozporu s předchozími pravdami (mýtu či 
symbolické sebeinterpretace společnosti), poněvadž je relativizuje, 
stále se však jedná o sebeinterpretaci společnosti, která předchozí 
formy interpretace neruší, nýbrž spíše naplňuje.90 Analogicky je 
tomu v případě Aristotelovy filosofie, která není popřením mýtu, i 
Kristova poselství, které také neruší platný Zákon. Protože běží 
především o zakoušení reality, všem vztahovým přístupům ke 
skutečnosti (rituál, mýtus, teorie) je společná především 
participace, bylo by tedy mylné se domnívat, že teoretický přístup

89 „Žádný z dnešních jazykových symbolů nemůže být jednoduše přijat jako bona fide
symbol, protože zkaženost již pokročila tak daleko, že podezřelé je všechno."
(E.Voegelin - E.Sandoz, Vzpomínky na život a filosofii, str. 109) Řešení viděl 
Voegelin v hledání původního významu slov, pročež např. při hledání adekvátního 
významu filosofie zkoumal, jak tomuto slovu rozuměli ve starověkém Řecku. Takovýto 
přístup je jistě oprávněný, ovšem není bez potíží, neboť určitý posun významu 
termínů patří к věci a někdy je nevyhnutelný.
90 К tomu více viz např. B.Cooper, Eric Voegelin and the Foundations of Modem 
Political Science, str. 43 nn.
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je objektivní a neparticipujici. Jeho kvalita spočívá ve schopnosti 
jednotlivce, resp. teoretika, nazírat řád celku skrze sebe sama, tj . 
řád duše, zatímco předtím tomu bylo spíše naopak. Teorie je tedy 
kontemplací par excellence.

Zkoumáme-li sebeinterpretaci společnosti prostřednictvím 
symbolů, potom nemůžeme skončit u analýzy symbolů verbálních, ale je 
třeba chápat jako symboly např. i instituce v širokém slova smyslu. 
„Poněvadž společnost vyjadřuje svou zkušenost řádu odpovídajícími 
symboly, každé studium řádu se musí soustředit na činy (acts) 
společného života, jinými slovy řečeno vládou a administrativou, 
ekonomikou, sociální hierarchií, vzdělávacím systémem atd."91 Je 
tedy třeba zkoumat i to, co John Ranieri nazývá empirickým řádem 
oproti pravému řádu.92

2.2.4. Řád v děj inách
V první části byl popsán vztah lidského a božského jakožto 

lidské participace na základu, zatímco v druhé části jsme se 
zmiňovali o předpokladech empirického či pragmatického řádu. Ovšem 
ani jeden z řádů není sám o sobě dostačující, a proto je třeba při 
hledání náležitého politického řádu vztahovat oba typy řádů (věčný a 
časný) к sobě navzájem. Lidská schopnost vzrůstající diferenciace 
vědomí, tedy schopnost rozlišení transcendentního a imanentního, je 
dějinnou záležitostí. Třetí část II. kapitoly této práce pak bude 
sledovat proces inverzní к diferenciaci, který bude charakterizován 
především vzestupem gnosticismu. Dějiny je tedy možno chápat na 
jedné straně jako vytříbení symbolizace, na druhé straně jako 
vzrůstající zatemňování vědomí o lidské přirozenosti. Tento vztah 
sice není nevyhnutelný, ale je vykazatelný v dějinách.

Je-li důležité podle Voegelina sledovat symbolizaci řádu 
prostřednictvím institucí a sebeinterpretace společnosti, potom je 
patrné, že specifické typy řádu budou rozeznatelné i v jednotlivých 
typech státních formací; Voegelin v tomto případě hovoří o říších. 
Voegelinův důraz na dějinnost se projevuje v následnosti typů říší,

91 Eric Voegelin, Anamnesis, str.205.
92 J. Ranieri, Eric Voegelin and the Good Society, str. 92.
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která vyjadřuje rozvíjení vztahu dvou pravd: pravdy říše (celku) a
pravdy jednotlivce, resp. jeho duše. V nejstarších říších se proto 
jednotlivec podílí na řádu celku tak, že je součástí nějaké entity, 
která sama primárně symbolizuje řád kosmu. К této dualitě přistupuje 
ovšem ještě druhý faktor, kterým je konkrétní pragmatický politický 
řád, jenž je utvářen první dualitou a jenž zase zpětně ovlivňuje 
tuto dichotomii.

V časové následnosti se vyskytují řiše kosmologické, řiše 
Vyvoleného národa, ekumenické a ortodoxní, z nichž někdy ještě 
Voegelin vyděluje moderní národní státy.93 Hlubší pozornost bude 
věnována ekumenickým říším a ekumenickému věku, neboť se jedná o 
zásadní období pro pochopení dynamiky řádu, ježto právě 
v ekumenickém věku dochází к duchovním revolucím i к zásadním změnám 
na pragmatické úrovni, jež ovlivňují naše chápání (politického) řádu 
dodnes.

Nej starší typy politických řádů reprezentují kosmologické 
říše, jejichž příkladem je starověký Egypt, Babylónie či Asýrie.94 
Jejich vládce (reprezentant) je chápán jako spojnice mezi řádem 
pozemským a kosmickým. Jednotlivé kosmologické říše se mohou lišit 
v míře „božství" panovníka. Vysvětlení pozemských událostí je 
vztahováno ke kosmickým dějům, míra autonomie časné sféry je malá. 
Transcendentní reprezentací je celá říše, pravda o řádu není 
záležitostí jednotlivce a vztah к božskému je zprostředkovaný říší, 
resp. panovníkem.

Říši Vyvoleného národa interpretuji jako do jisté míry 
přechodný typ mezi říší kosmologickou a ekumenickou (která je 
charakterizována i novou úrovní diferenciace; vedle konkrétních 
historických okolností, jež nedovolují, abychom pod ni přiřadili i 
starověký Israel). V této říši se poprvé rozvíjí osobní vztah 
jednotlivce к transcendenci (Bohu), byť ještě v rámci partikulárního

93 К tomu více výběrově např. E.Voegelin, Order and History, Israel and revelation, 
Introduction.
94 Toto velmi zhuštěné podání se opírá o stať G. Barraclough, Eric Voegelin and the 
Theory of Imperialism, str. 178 nn. In: Opitz, P.J.(ed-), The Philosophy of Order. 
Essays on History, Consciousness, and Politics.
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celku, který se podobně jako kosmologické říše vztahuje
к transcendenci, resp. ke kosmu.

2.2.5. Ekumenické řiše a ekumenický věk
Následujícím typem jsou dle Voegelina říše ekumenické, jež se 

objevují se vzestupem Persie, která kolem roku 550 př.n.l. dobývá 
Médii95 a končí s pádem Římské říše v 5.století. „Ekumenický věk je 
třeba charakterizovat třemi nejviditelnějšími jevy, které jej 
provázely: (1) duchovními vzplanutími, na která se soustředil
Jaspers, (2) chlípnými imperiálními vzplanutími..., (3) počátky 
historiografie, ve kterých je ne-řád, jemuž dala ničivá expanze
impéria vzniknout, porovnáván s řádem, jenž byl v důsledku této
expanze zaveden, a ve kterých je tento nově zaváděný řád poměřován 
pomocí nově rozrůzněného porozumění existenciálnímu řádu."96

Zatímco tedy kosmologické říše byly kompaktní co do vědomí, 
v ekumenickém věku, jak toto období nazývá Voegelin, dochází 
к diferenciaci, která se mimo jiné projevuje v rozlišení 
spirituální a politické sféry. Tato počínající distinkce je vyvolána 
především vzrůstajícím přesvědčením o neadekvátnosti reprezentace 
duchovní sféry jednou konkrétní společností.97 Střety a rozpadání 
impérií (tedy události na empirické úrovni) zpochybňují univerzalitu 
reprezentace a nepřímo tím vyvolávají osamostatňování duchovní sféry 
a první zárodky samostatně působících církví. Propojování a zvýšené 
styky ale znamenají i určité míchání kultur, které znamená ohrožení, 
popř. i rozpad dřívější základny řádu kosmologických společností. 
Proroci, mystici a filosofové začínají formulovat ideu spirituální 
jednoty lidstva, tyto první hlasatele následují „spirituální 
výbuchy" (spiritual outburst), které tuto skutečnost začínají 
symbolizovat. Tento imaginární i doslovný otřes řádu však vyvolal 
další pohyb, kterým byl vzrůstající pocit odcizení (pragmatickému, 
resp. temporálnímu) světu, jenž dal vzniknout prvním gnostickým

35 Časové vymezení je třeba chápat jako přibližné. V jiné souvislosti vymezuje 
začátek ekumenického věku Voegelin až s Alexandrem Velikým. Blíže viz E.Webb, Eric 
Voegelin. Philosopher of History, str. 249.
96 E.Voegelin - E.Sandoz, Vzpomínky na život a filosofii, str. 117.
97 Zde i dále se částečně řídím obsahem hesla Ecumenic Age. In: Dictionary of
Voegelinian Terminology.
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projevům či apokalypticismu. Odděleni sfér časné a věčné ovšem mohlo 
vyvolat i pokusy o spojení říší s universalisticky založenými 
reprezentanty transcendentní pravdy (filosofiemi, náboženstvími 
atp.; viz aliance Říma a stoicismu či křesťanství). Imperialismus je 
ostatně základní motiv ekumenického věku, rozšiřování impéria je 
hlavním smyslem existence samotných impérií, které ovšem po čase 
narazí na překážky na pragmatické úrovni, kterými mohou být malá 
početnost, přílišný multicivilizační charakter bez společné kulturní 
báze, ekonomické či geografické podmínky a pod. Podobnosti mezi 
ekumenickými říšemi a dnešní dobou zdůrazňuje v myšlení Voegelina 
Barraclough ve stati Eric Voegelin and the Theory of Imperialism, 
čímž se budeme blíže zabývat ve třetí části. Ekumena je chápána jako 
objekt expanze a ne jako subjekt např. u Polybia.

Objevují se také nové mody myšlení, kterými jsou 
historiogeneze, jež je „spekulací o původu a příčinách sociálního 
řádu"98 či historiomachie, jež ztělesňuje soutěžení o ekumeničnost 
prostřednictvím dějin. Navíc platí, že události na pragmatické 
úrovni vyvolávají intenzivní historické analýzy, ale i hledání 
zdrojů pravého řádu, přičemž čím silnější jsou tyto události, tím 
radikálnější odpověď mohou vyvolávat.99

Zatímco se dřívější kosmologické říše vztahovaly lokálně, nové 
ekumenické již si jsou vědomy celého obydleného světa {ekuméné), 
která má být dějištěm a vztahovým bodem jejich existence. Ekumenické 
říše jsou spíše než konkrétními společnostmi, jak tomu bylo u 
předcházejícího typu kosmologických civilizací, organizační ulitou 
(organizational shell), která pohlcuje dřívější společnosti.100

Co bylo navíc nové při Voegelinově analýze ekumenického věku, 
bylo především jeho zavrhnutí unilineárního pojetí dějin, které 
převládalo v předchozích svazcích Řádu a dějin (Order and History). 
Proto se v 4.díle nazvaném The Ecumenic Age objevují studie o čínské 
filosofii a historiografii, stejně tak o indickém myšlení, kde 
Voegelin na případě vybraných textů ilustruje, že к rozrůzňování

98 E.Voegelin, Order and History, The Ecumenic Age, str. 60.
99 К tomu blíže J.Ranieri, Eric Voegelin and the Good Society, str. 227.
100 E.Webb, Eric Voegelin. Philosopher of History, str. 250 nn.
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vědomí nedochází toliko v židovské, řecké či křesťanské oblasti, ale 
i na jiných místech světa. Totéž platí i pro deformaci řádu, ale ta 
je nejviditelnější asi v západní civilizaci, která dosáhla nejvyšší 
úrovně diferenciace. Tento exkurz je mnohými přijímán jako zásadní 
rozšíření dosud jednostranného pohledu, podle kterého se vlastně 
dějiny (na rozdíl od historie) objevují pouze na Západě, jiní jej 
odmítají jakožto evropocentrickou interpretaci východního myšlení. 
Pro některé myslitele - příkladem uveďme Rio Preisnera - je 
proponovaná multilineárnost odmítnutím výjimečnosti židovsko- 
křesťanského Zjevení.101

Zcela jistě je ekumenický věk výjimečný svými „spirituálními 
otřesy", к nimž patří filosofie klasického Řecka či křesťanství. 
Judaismus je podle mne, jak jsem již částečně naznačil výše, nutno 
interpretovat jako projev hraniční, na jednu stranu je 
partikularistický, na druhou stranu je jeho radikální monotheismus a 
objev přímého vztahu člověka a Boha ve svých důsledcích 
univerzalistický. Judaismus společně s křesťanstvím jsou podle 
Voegelina jedinými hnutími, které vztahují lidskou existenci к Bohu, 
resp. doslovně řečeno lidé žijí pod Bohem (under God).

Na tomto místě není, myslím, třeba zabývat se zřejmě zajímavou 
otázkou, kterou bylo víceméně synchronní projevení se těchto otřesů 
v jednotlivých civilizacích okolo 5.století př.n.l. (siřeji mezi 8.-
2.stol. př.n.l), což popsal Jaspers jako „axiální dobu". Pouze 
uveďme, že Voegelin se touto myšlenkou vážně zabýval, ale nakonec ji 
spíše odmítl s tím, že onomu souběhu scházela osobní zkušenost 
spojujícího, tudíž že se jedná o připiš ex post. S určitou dávkou 
nepřesnosti můžeme říci, že takovýto přístup by mohl mít své místo 
v History of Political Ideas, ale ne už v Order and History, kde je 
za klíč výzkumu pokládána zkušenost a ne ideje (řádu).

Nejvýznamnější spirituální otřesy souvisejí s novou kvalitou 
vztahu člověka a transcendentna, což má přímý vliv na jeho postavení

101 Rio Preisner tuto stránku vyzdvihuje především v kapitole Středoevropské podněty 
II. Eric Voegelin - Leo Strauss v knize Americana (str. 425 452). „Pouze historická 
epocha, jíž se dostalo fundamentálního zjevení o totožnosti Pravdy, Cesty a Života 
s Kristem, může zahájit vpravdě objevnou cestu za proniknutím mystéria kosmické 
reality a kosmického života." (tamtéž, str.441,). Dále kritizuje Preisner Voegelinův 
důraz na metaxy, proti čemuž preferuje vědomí odlišnosti božského a lidského.
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v (politické) společnosti a vztah к ní. V Řecku se první explikace 
duše jako zdroje řádu objevují u Hérakleita, od něhož tento princip 
přebírá Platón, který vyvolá opravdovou revoluci v chápání řádu se 
svým nárokem, že řád společnosti má odrážet řád duše jednotlivce.102 
Koneckonců i samotný objev duše je třeba hledat až u těchto 
filosofů, byť i Voegelin připomíná, že termín psýché se vyskytoval 
již např. ve spisech Homéra, kde ale ještě neoznačoval onu schopnost 
sensoria transcendence, resp. organizujícího principu, neboť byla 
pouhým orgánem těla. Podobně revoluční je i Platónovo poznání, že 
ne-řád je výsledkem ne-řádu v duši člověka a že náprava poliš nemůže 
předcházet léčbu ne-řádu duše. Platónovy a Aristotelovy objevy ovšem 
nejsou přijaty společností za svou, avšak stávají se vzorem pro 
skupinu lidí (např. jejich žáky, resp. následně vzniklé myšlenkové 
školy). Nicméně je třeba tyto „spirituální otřesy" či „skoky do 
bytí" (leap in being) chápat jako reakci na stav celé společnosti na 
pragmatické i transcendentní úrovni.

Voegelinovo zkoumání Platónova myšlení vykresluje tohoto 
řeckého myslitele primárně jako bystrého empirického myslitele, 
který je schopen reagovat na skutečnosti na pragmatické úrovni, 
čehož dokladem je existence dialogů Politeia (Ústava) a Nomoi 
(Zákony). Zatímco Politeia, která vykresluje obraz paradigmatické 
obce, je vedena předpokladem, že řád duše jednotlivce bude zdrojem 
řádu poliš, v Zákonech se již očekává, že „svobodní občané budou 
tvořit osoby, jež mohou být navyknuty na život v ctnosti (areté) a 
řádného vedení (proper guidance), které ale nejsou s to rozvinout 
zdroj řádu existenciálně v sobě samých, a proto potřebují stálé 
přesvědčování i sankci zákona..."103 Celkově ale v Zákonech Voegelin 
vidí jako negativum neschopnost rozlišit spirituální a temporální 
řád, čímž se specifickým způsobem navržené uspořádání připodobňuje 
teokracii. Nakonec ale nachází i v Platónovi poznání, že spirituální 
řád není možné prosazovat násilím a že musí „být přijat svobodně".104 
Autorita Platóna navíc nespočívá v jeho schopnosti vyřešit problémy

E.Voegelin, Order and History, Plato and Aristotle, str. 299.
103 Tamtéž, str. 219.
104 Tamtéž, str. 135.
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na pragmatické úrovni, ale spíše v poznání nepravděpodobnosti, že by 
samotná svoboda mohla vést к řádu.105

Diferenciaci vědomí, kterou značí schopnost rozlišení 
transcendentního a imanentního, resp. luminózního a intencionálního, 
doplňuje - jak jsme zmínili výše - další dualita, kterou je 
konkrétní projev diferencovaného vědomí na pragmatické úrovni (je 
možno mluvit o čtyřech „partnerech v bytí", kterými jsou Bůh, 
člověk, svět a společnost).106

Zatímco tedy křesťanství bylo s to rozlišit transcendentní a 
imanentní, na pragmatické úrovni přineslo oproti řeckému myšlení 
rozlišení na časnou moc a moc věčnou. Navíc i svou symbolizací 
vztahu božského a lidského skrze metaxy Krista, který pobýval mezi 
prostými lidmi, vlastně dosáhlo větší universality na pragmatické 
úrovni. Velikost Ježíše Krista spočívá v jeho otevřenosti a v 
plnosti vzájemné participace lidského a božského. Zatímco řecké 
myšlení dosáhlo universality, resp. univerzálního vědomí řádu na 
teoretické rovině „prostřednictvím" několika filosofů, dramatiků, 
mystiků či básníků, křesťanství bylo s to kvantitativně 
transcendovat pole působnosti, neboť pravdu o řádu vneslo 
potenciálně do duše každého věřícího. Mluví-li Voegelin neustále o 
otevřenosti duše, potom tato otevřenost u křesťana je doprovázena 
silou Zjevení vycházejícího božského pólu, zatímco v případě řecké 
filosofie je důraz kladen na hledání a touhu po pravdě, resp. řádu, 
tedy na lidský pól. Nejvíce ale Voegelin vyzdvihuje právě tenzi mezi 
božským a lidským, která mj . znamená akceptaci vhledu, že mírou 
všech věcí je Bůh, oproti sofistickému tvrzení „mírou všech věcí je 
člověk". Ovšem toto měřítko je neviditelné, toliko orientující 
(unseen measure u Solóna), ať už je to idea Dobra či křesťanského 
Boha. Proto Voegelin velmi ostře kritizuje jakékoli pokusy 
doktrinalizovat transcendentní poznání v podobě systému či etických 
vět.

Tamtéž, str. 265.
106 Toto rozlišení se objevuje na více místech v pracích Voegelina, výběrově např. 
E.Voegelin, Order and History, In Search of Order, str. 16.
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Ostatně čím je filosofie pro Voegelina primárně, vztáhneme-li 
ji к řádu? Není jakousi doktrínou o správném řádu, ona je spíše 
světlem, které dopadá a osvětluje samotný boj o pravdu - řádu.107 
Filosofie je zároveň rezistencí ne-řádu, resp. sofistům, jimž je 
měřítkem všeho člověk a kteří hájí „pouhá" mínění [doxai).

Ideálem Aristotela je spoudaios (zralý člověk), který 
realizoval potenci člověka, jíž do značné míry charakterizuje úvodní 
věta Aristotelovy Metafysiky, že všichni lidé touží vědět. Paradigma 
takovéhoto zralého člověka, kterému je třeba zajistit sociální 
dominanci ve společnosti, přijal i Voegelin. Ale to je možné jen 
specifickým typem paideie. Nakonec je otázka převahy spoudaioi 
otázkou politického realismu!108 Měřítko vyspělosti uplatňoval 
Voegelin rigorózně i v praktickém životě, čehož důsledkem bylo 
(někdy až upřílišněné) odmítání vést dialog s někým, koho 
nepovažoval za hodna diskuse. Voegelinovi navíc nebyla dopřána 
schopnost proroků a některých básníků hovořit к prostým lidem, kteří 
by jeho řeči rozuměli, takže jeho partnery v dialogu zůstávalo 
několik filosofů, kteří jsou spoudaioi. Mezi vyspělými lidmi se 
objevuje přátelství (philia), ovšem až křesťanství tematizuje 
přátelství nejen mezi lidmi, ale i mezi člověkem a Bohem.109

V dopise Alfredu Schútzovi nazvaném On Christianity, který 
považuji za zásadní pro porozumění Voegelinovi a z něhož jsem již 
několikrát citoval, reaguje Voegelin na Schútzovu otázku, proč si 
cení více „křesťanských" ctností víry, lásky a naděje než ctností 
rozumových či habituálních (např. i prudentie - praktické 
moudrosti).

To Boží je podle něj vposledku nepoznatelné, tudíž se mu jeví 
jako adekvátnější víra než (byť praktická) moudrost. Navíc 
křesťanství dosáhlo i vyššího stupně diferenciace, neboť podle 
Voegelina díky svému trinitarismu rozlišuje tři druhy náboženské 
zkušenosti:

107 E.Voegelin, Order and History, Plato and Aristotle, str. 68.
108 Tamtéž, str.323.
109 Tamtéž, str. 364.
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1. Boha jakožto Boha filosofů, nepoznatelného, bezejmenného, 
tedy Boha otce;

2. Boha zasahujícího do lidské přirozenosti a světa, tj . 
Boha Syna;

3. Boha zakoušeného jako přítomného v komunitě věřících- 
církvi, tedy Ducha svátého.110

Cena tohoto trinitarismu spočívá ale nejen ve schopnosti 
rozlišit tyto tři druhy zkušeností, ale i v umění udržet je při
sobě.

V tomto případě bychom mohli použít Voegelinovy s oblibou 
užívané herakleitovské distinkce mezi hlubokým (deep-knowing) a 
širokým (much- knowing) poznáním. Důraz na hluboké poznání znamená, 
že vědomí není přeplněno věcným poznáním okolní časoprostorové 
reality a že mu zbývá „prostor" pro poznání druhého typu, tzv. 
poznání luminózní (osvětlující). Nevím, do jaké míry považoval ve 
svém myšlení za důležitou následující poznámku sám Eric Voegelin, 
mně ovšem zdá se být dost význačným - i když na první pohled 
nezřejmým - rysem této civilizace myšlenka, kterou nalezneme ve 
spisku The Gospel and Culture, totiž že Ježíšova preference prostých 
lidí pramení právě z toho, že boží království je bližší právě těmto 
prostým a chudým, kteří nejsou tak svázáni a zainteresováni svými 
zájmy a pozicemi ve světě vezdejším jako lidé bohatí a rozumní 
(wise).111 Zdá se, že „žíznění po spravedlnosti" je nerozlučně 
spjato ne primárně s chudobou materiální, ale ještě více s chudobou 
duchovní.112

Voegelinova interpretace křesťanství je neortodoxní, např. 
jeho vztahování Kristova božství к úrovni symbolizace tehdejší doby 
popuzovalo některé křesťanské myslitele. Hledáme-li ale Voegelinovu 
filosofii dějin, pak v ní nepochybně zaujímá hlavní místo Kristus,

110 E.Voegelin, On Christianity, str. 452 nn. P.J. Opitz (ed.), The Philosophy of 
Order. Essays on History, Consciousness, and Politics.
111 E.Voegelin, The Gospel and Culture, str. 209. In: týž, Published Essays, 1966 - 
1985, СИ, vol. 12.
112 Zde ovšem je na místě důsledně rozlišovat chudobu a bídu.
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vždyť co jiného je tvrzení, že dějiny jsou Kristem napsaným velkými 
písmeny?

Oproti těmto abstraktním myšlenkám považuje na pragmatické 
rovině Voegelin za revoluční to, že Ježíš působil v sociálním 
prostředí prostých lidí, což napomohlo universálnosti nároku 
křesťanství.113 Již dříve jsme zmínili, že křesťanství si nenárokuje 
příspěvek к politické teorii v positivním smyslu. Druhým důsledkem 
je opačný případ: politika si nemůže osobovat moc, která by jakkoli 
přispívala к zdokonalování člověka.114 К podobnému stanovisku se 
dopracoval Platón v Zákonech.

Z původního kompaktního vědomí tak vyplynula diferenciace mezi 
Bohem a člověkem, stejně jako rozlišení světa a společnosti. Dále se 
ukázalo, že tyto entity neexistují samostatně, ale naopak jsou 
partnery v bytí, člověk participuje na božském. To, co je pro dnešek 
tak inspirující, je právě vědomí, že v ekumenickém věku bylo toto 
vědomí nejzřetelnější, zároveň se ale objevovaly pokusy tuto 
skutečnost zrušit, resp. ji zatemnit. A proč Voegelin přičítá své 
analýze tohoto období takový význam? Na to pomáhá odpovědět přímo 
v The Ecumenic Age: „Ještě dnes se stále potýkáme (...) s problémy, 
které jsou důsledkem stavu vědomí v ekumenickém věku."115

The Ecumenic Age jakožto čtvrtý díl Order and History je 
vlastně posledním dílem původně zamýšleného projektu (byť i ten již 
je poznamenám dosti výrazným přepracováním původního záměru), neboť 
následný nedokončený pátý díl In Search of Order se už nevěnuje 
ortodoxním, resp. protestantským staletím a národním státům, jak 
bylo původně plánováno, ale je spíše meditací nad řádem duše a světa 
a nevěnuje se tak intenzivně jako v starších dílech zkoumáním řádu 
na pragmatické úrovni. Speciální pozornost je zde věnována i 
možnostem symbolizace řádu, otázkám filosofické reflexe a jejího 
jazyka.116

113 Tamtéž, str. 454.
11'1Tamtéž, str. 451.
115 E.Voegelin, Order and history, The Ecumenic Age, str. 331.
116 K.Ballestrem - H.Ottmann, Politická filosofie 20.století, Praha: 1993, str. 133.
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2.3. Hodnoceni konkrétního politického řádu
Z prozatím načrtnutého je jistě zřejmé, že Voegelinova analýza

řádu je povýtce filosofická, což může vyvolat určité obtíže při 
snaze jakkoli ji aplikovat na pragmatické úrovni. Analýza základní 
situace řádu, kterou je vztah božského a lidského, již byla 
rozpracována v první části II.kapitoly, akt odmítnutí tohoto 
předpokladu řádu v podobě odcizení (stoické allotriosis), které 
značí především odmítnutí tohoto napětí včetně pořádajícího logu, 
bude zkoumán ve třetí části.117 Při analýze řádu a ne-řádu se 
Voegelin hlásí к tradici zkoumání lidského řádu, resp. zakoušení 
řádu, které trvá minimálně již několik tisíciletí. Je pravda, že 
Voegelin se nechává inspirovat klasickým řeckým myšlením, tím ale 
nemá být řečeno, že by bylo konkrétní uspořádání jakkoli 
přenositelné v čase a že by to dokonce bylo žádoucí, aniž by se bral 
ohled na dějinný proces diferenciace vědomí a gnostické (v jistém 
smyslu protichůdné) tendence. Podle Voegelina neexistuje doktrína o 
správném politickém řádu, která by byla neměnná v dějinách už proto, 
že dějiny samy jsou prostorem pro artikulaci řádu a lidské 
přirozenosti. Ba co víc: Voegelin žádá, aby měřítkem všeho byl Bůh, 
což je jistě epochální událost v procesu diferenciace vědomí, která 
ale nechává nezodpovězenou otázku, jaké vodítko aplikovat pro 
hodnocení událostí na empirické úrovni. Je-li nám zapovězena 
jakákoli doktrína, ideologie či dokonce krédo, jak se máme zde 
v časném světě orientovat? Nebude nakonec tento duchovní „skok 
v bytí" vykoupen bezradností a nerozhodností?

První základní odpovědí je negativní vymezení politického 
řádu, který si zkrátka nemá nárokovat přímou reprezentaci věčné 
pravdy. Moc časná a duchovní má být oddělena, byť je zřejmé, že obě 
se budou nepřímo ovlivňovat. Voegelin ale vždy viděl pod duchovní 
mocí ideálně katolickou církev coby reprezentanta „plnosti" této 
moci (byť nebyl katolík), pročež je zřejmé, že s oslabením církve 
v novověku byla tato rovnováha pro Voegelina narušena.

117 0 mechanismu odcizení více např. E.Voegelin - E. Sandoz, Vzpomínky na život a 
filosofií, str. 86 n.
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Dalši základní konstantou je dějinnost řádu, která znamená, že 
úroveň diferenciace vědomí, na kterém je založen politický řád, je 
procesem, který nelze obejít. Důsledky jsou nasnadě: pokusy vnést
politický řád z jednoho civilizačního okruhu do jiného se nemohou 
setkat s úspěchem, pokud jsou úrovně rozrůznění, a tedy i 
symbolizace reality mj . prostřednictvím institucí, výrazně odlišné.
V tomto smyslu není Voegelin universalistou, který by podporoval 
jakékoli snahy šířit např. západní představy o svobodě, demokracii 
či lidských právech. Takové snahy by se rovnaly utopii, protože by 
popíraly dějinnost vědomí, ale i proto, že svoboda nemůže být
prosazena násilím.

Tím však zdaleka není řečeno, že Voegelin by byl ve svých
představách o světovém řádu pacifistou. Naopak některé jeho postřehy
o mezinárodní politice jsou vysoce realistické (ve smyslu přístupů 
v mezinárodních vztazích, kde se proti sobě kladou postoje 
realistické a idealistické), neboť na vysoké místo kladou zajištění 
státní bezpečnosti (národních zájmů) či geostrategickou rovnováhu 
sil. Snahy řídit se idealistickými představami v mezinárodní i 
vnitřní politice pokládá se nebezpečný utopismus.

S historičností politického řádu souvisí i další podmínka, 
kterou je političnost člověka a tím i chápání politiky jako něčeho 
přirozeného. V imaginárním sporu Aristotela a Hobbese by se proto 
postavil na stranu prvního, i když u druhého ocenil realistický
předpoklad, že je třeba zajistit bezpečnost, což je sama o sobě 
hodnota. Je-li ale politika něčím přirozeným, pak ji není možné
považovat primárně za jakýsi konstrukt, resp. nástroj na řešení 
utilitárních problémů. (Voegelinovo chápání politiky a racionality 
je tak možno považovat za blízké přístupu Michaela Oakeshotta, který 
jej rozvádí asi nejlépe v eseji Rationalism in Politics.)

Toto nebezpečí analyzoval především ve studii From 
Enlightenment to Revolution, kde detailně rozebíral v prvé řadě 
myšlení francouzských philosophes po roce 1700. Především 
v Helvétiově myšlení tušil rozvinutí moderního předpokladu, že ne
řád je něčím přirozeným, co má politika zvrátit z utilitárních 
důvodů, aby se zajistilo štěstí pro co nejvyšší počet. Člověk ale
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nesmí být takto kalkulován jakožto součástka jakéhosi stroje štěstí, 
zkrátka není možné, říká Voegelin, chápat jej takto instrumentálně: 
člověk je kantovsky řečeno cílem sám o sobě a ne nástrojem pro 
kolektivitu. Člověk není definován jen mechanismem uspokojování 
rozkoše, vášní či odvracení bolesti a už vůbec o tom nesmí 
rozhodovat zákonodárce.118 Moderní politické řády jsou poznamenány 
tím, že namísto duchovní regenerace prosazují neosobní zákonodárnou 
moc. Voegelin byl navíc přesvědčen, že institucionální řešení 
problémů ne-řádu není možné. Tím se ale možnosti politiky poněkud 
omezují: je snad možná paideia к občanství v dnešní době? A může
к tomu nějak přímo nebo alespoň nepřímo přispívat konkrétně ustavený 
politický řád?119 Taková možnost tu jistě je, ale Voegelin spíše 
zdůrazňoval druhou možnost, totiž že instituce a kulturní prostředí 
vytvoří daleko spíše vzorce pro ne-řád jednotlivce.120

Konkrétní politický řád tedy nemůžeme hodnotit podle nějakých 
doktrinárních tezí, ale musíme se dívat především na to, jak 
respektuje antropologická východiska i úroveň rozrůznění vědomí. 
Voegelinův realismus pak znamená, že je-li ohrožen nějaký stupeň 
dosažené úrovně otevřené společnosti, nesmíme se bát obětovat jeden 
stupeň, abychom jich neztratili více. Proto ve třicátých letech byl 
ochoten preferovat autoritářskou vládu v Rakousku před nacistickým 
režimem a stejně tak byl ochoten omezit demokratické vymoženosti, 
je-li demokracie ohrožena nedemokraty, resp. radikálními ideologiemi 
ať už pravicovými nebo levicovými. Několikrát také souhlasně citoval

118 E.Voegelin, From Enlightenment to Revolution, Durham: 1975, кар III, Helvétius
and the Heritage of Pascal. Vice к deformaci antropologického východiska v moderním 
myšlení podle Voegelina ve 3.části.
119 Voegelin byl rozhodným kritikem stavu vysokého školství v USA, o Evropě ani 
nemluvě. Jeho téměř paušální pejorativní označování „liberálních" intelektuálů ale 
přeci jenom poněkud zaráží: „Nepochybně jsme však dnes konfrontováni s masivní
společenskou silou agresivní intelektuální nepoctivosti, která proniká akademickým 
světem i jinými částmi společnosti. Kdyby se tato situace měla stát opravdu
kritickou, bylo by nezbytné ji tím či oním způsobem korigovat.” E.Voegelin -
E.Sandoz, Vzpomínky na život a filosofii, str. 132. Schází zásadní odpověď - jakým 
způsobem? Pro korektnost je třeba připomenout, že Voegelin tím reagoval i na 
nepokoje stavící se proti válce ve Vietnamu, které interpretoval jako ohrožování 
bezpečnosti USA.
120 M. Franz, Eric Voegelin and the Politics of Spiritual Revolt. The Roots of
Modern Ideology,Baton Rouge: 1992, str. 113.
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výrok amerického soudce Roberta H.Jacksona: „Demokracie není
smlouvou sebevrahů."121

3. Deformace řádu - gnosticismus
3.1. Existenciální příčiny ne-řádu
Myslím, že je možné bez rozpaků tvrdit, že Voegelin věnoval 

nepoměrně více času zkoumání deformací řádu než řádu samotnému. Je 
tomu tak snad i proto, že ona „vykolejení" mají důsledky, resp. 
projevy, v intencionální rovině vědomí, zatímco o řádu jako takovém 
toto platí pouze nepřímo, neboť je to primárně oblast vědomí 
luminózního (osvětlujícího), tudíž je skrytější a jakoby 
vzdálenější.122 Navíc je možno v intencích Voegelina tvrdit, že 
chceme-li tematizovat (politický) řád, musíme nejprve pochopit, 
resp. zakusit, ne-řád. Takto podle Voegelina postupoval Platón, 
pročež jeho politická filosofie není primárně racionální
teoretizací, ale odpovědí na osobní zkušenost ne-řádu antické poliš.

Na druhou stranu ale zase platí, že ona „vykolejení" patří
spíše až к období, kdy (politický) řád je více či méně tematizován, 
neboť předtím si člověk vytvářel řád v podobě např. kosmologických 
říší, které byly jaksi samozřejmou základnou lidské existence a jež 
nebyly povětšinou vůbec analyzovány, resp. zpochybňovány. Proto je 
možné tvrdit, že deformace řádu se objevují až tam, kde se 
prohlubuje diferenciace vědomí, tedy že „možnost vykolejení je 
spjata s procesem diferenciace".123

V čem ale vlastně onen ne-řád, resp. vykolejení, spočívá? Je 
podmíněn především (a pouze) procesem diferenciace, nebo je spíše 
reakcí na konkrétní zkušenost určitého jednotlivce či skupiny lidí? 
Tyto otázky nás vedou к tomu, abychom se na chvíli znovu vrátili 
к základní konstantě lidské existence, kterou je zkušenost napětí 
lidského a božského pólu. Participace člověka na druhém pólu ale 
znamená, že se podílí na něčem, co ho přesahuje a co vposledku 
nezná; na konci první části jsme člověka charakterizovali jako

121 E.Voegelin - E.Sandoz, Vzpomínky na život a filosofii, str. 51.
122 Podobně je podle mne možné i vysvětlit, proč nepravda či lež je daleko lépe 
„viditelná" než samotná pravda.
123 J.Ranieri, Eric Voegelin and the Good society, str. 122
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herce, jenž neví, v jaké hře účinkuje a kým je vposledku on sám. 
Přitom vlastně právě proces diferenciace tuto nejistotu ještě
zvyšuje a ne naopak, jak bychom se mohli domnívat, pokud bychom 
přijali za své přesvědčení o nárůstu vědění prostou kumulací faktů. 
Tato neznalost má přímé existenciální důsledky, kterým je především 
nejistota, resp. pocit ztracenosti a cizosti ve světě. Spouštěcím 
mechanismem revolty proti světu ovšem zpravidla bývá zážitek 
cizosti v konkrétním, na pragmatické rovině neuspořádaném světě. 
Přesně tato situace nastala v ekumenickém věku, resp. po mravním a 
společenském rozkladu řeckých městských států či Říma. Velmi pěkně 
popisuje Voegelin zkušenost chaotizovaných lidí v ekumenických 
říších jako „Verlorenheit im Weltgetriege" („ztracenost v soukolí 
světa") ,124

Epocha ekumenického věku byla charakterizována právě 
polarizací lidské zkušenosti pragmatického řádu a řádu 
transcendentního, která vyvěrá především z toho, že člověk zažívá
radikální změny pozemského řádu: zanikají státy, kvete otroctví,
dochází к masivním přesunům obyvatelstva a prolínání do té doby 
víceméně svébytných kultur. Za této situace už člověk může velmi 
těžko vidět svět jako vposledku dobře uspořádaný kosmion (jako
Řekové) či jako svět stvořený dobrým Bohem (křesťané), ale daleko 
spíše se mu zdá být pastí či žalářem, ze kterého je třeba uprchnout 
(Klement Alexandrijský), zkrátka člověk vidí svět jako něco 
cizího.125 Proto se rozšiřují nová náboženství i nové pohledy na 
svět: mysterijní náboženství, kosmopolitní stoicismus, apokalyptika, 
polybiánský ekumenický koncept říše, křesťanství, manicheismus a 
konečně i - gnóze.

Ona možná selhání-vykolejení se pochopitelně nevyčerpávají 
gnosticismem, i když ten je přeci jen podle Voegelina základním 
klíčem к pochopení moderního ne-řádu. Prvně může nastat chyba již na 
samotné úrovni symbolů, především pak tehdy, pokud symboly nechápeme 
jako vyjádření existenciální zkušenosti, ale spíše jako propozice. 
Tato chyba je často vyvolána i myšlenkovou, popř. jazykovou

124 E.Voegelin, Wissenschaft, Politik und Gnosis, str. 14.
125 Tamtéž, str. 16.
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nepřesností a nedůsledností. Druhým základním nebezpečím je ztráta 
rovnováhy samotné, při níž přeceníme jakýkoli pól, ať už ten božský 
či lidský, a hypostazuj eme jej. To znamená, že jej chápeme jako 
samostatný pól a ne jako součást spojnice napětí. Rovnováhu ztratíme
i tehdy, pokud se domníváme, že vlastníme absolutní poznání, zatímco 
ve skutečnosti je naše poznání toliko relativní, dokonce i náš vztah 
к transcendentnímu pólu je zprostředkován spíše jako láska či touha, 
než jakožto poznání. Na výběr máme ale jen dvě možnosti, tou první 
je „nejistá pravda" reflektované diferenciace, zatímco druhou 
možností je „jistá nepravda" deformace myšlení.126

3.2. Gnosticismus

3.2.1. Voegelinův koncept gnosticismu
Právě gnosticismus je jádrem Voegelinovy analýzy moderní 

krize, resp. ne-řádu. Voegelinovo chápání gnosticismu jako „podstaty 
modernity" je pochopitelně příčinou nesčetných kontroverzí, v nichž 
běží především o to, budeme-li gnosticismu rozumět v úzkém slova 
smyslu jako konkrétnímu historicky více či méně přesně vymezenému 
směru, nebo zda si dovolíme jej interpretovat šířeji jakožto jistý 
typ a specifické schéma lidského uvažování, ke kterému (přiznejme) 
dal podnět v užším slova smyslu vymezený gnosticismus jakožto 
historický myšlenkový (náboženský) směr.

Cílem této práce pochopitelně nemůže být jakkoli tuto vysoce 
odbornou (a v posledních desetiletích snad až konjunkturálně 
oblíbenou) otázku hodnotit; nás bude dále zajímat především obsah 
Voegelinova pojetí gnosticismu. Omezíme se proto pouze na 
konstatování, že samotný Voegelin později několikrát připustil, že 
termín „gnosticismus", tak jak jej velmi široce používal, kdy pod 
ním chápal starověké, středověké i novověké projevy, snad opravdu 
není úplně šťastným řešením, které by napomáhalo situaci projasnit. 
Na druhou stranu ale odpovídá základnímu Voegelinovu přístupu, 
kterým je snaha zmapovat dosud nepopsané (a tedy nepojmenované)

126 E.Voegelin, Gnostická masová hnuti naší doby, str. 16. In: Distance: revue pro 
kritické myšlení.
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duchovní příčiny, resp. následky lidské imanentizace světa, která 
odmítá přijmout to transcendentní jakožto nezbytnou součást situace 
člověka (odtud Voegelinovo pojmenovávání jednotlivých vykolejení 
jakožto amor sui, aspernatio rationis, egofanická revolta apod.). 
Teprve poté, až provedeme analýzu pojmu gnosticismus, budeme moci 
posoudit, zda Voegelinovo použití tohoto pojmu je adekvátní.

Eric Voegelin rozhodně nebyl sám ve svém zájmu o gnosticismus, 
naopak byl součástí širšího proudu, kam patří např. Hans Jonas, 
Gilles Quispel či Voegelinem hojně citované dílo Normana Cohna The 
Pursuit of Millenium. Dalšími inspiračními zdroji byli Voegelinovi i 
Wilhelm Bossuet, Henri de Lubacs, Jakob Taubes či Hans Leisegang, 
tedy nezřídka autoři, kteří publikují díla o gnosticismu na přelomu 
40.-50. let. Právě v této době začíná krystalizovat Voegelinovo 
zkoumání gnosticismu. 127

Jak ale konstatuje Gregor Sebba,128 specifikum Voegelinova 
přístupu spočívá v primárním důrazu na hledání spojení historického 
gnosticismu s modernitou. Ani tak ovšem neplatí, že by v tomto úkolu 
neměl Voegelin žádné více či méně přímé předchůdce. Podle vlastních 
slov pro něj bylo klíčové seznámení s knihou Ferdinanda Baura Die 
christliche Gnosis oder die Religionsphilosophie in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung (vydané roku 1835 v Tübingenu). Navíc 
Voegelin podotýká, že až do počátku devatenáctého století byla tato 
spojnice (gnosticismus - moderna) obecně známou a že к ztrátě vědomí 
o ní dochází definitivně až s positivismem.

Přitom ale právě toto období přináší radikálně nové možnosti 
v bádání o gnosticismu, neboť objevy v koptské gnostické knihovně v 
Nag Hammadi s nálezy dosud neznámých rukopisů umožňují detailní 
badatelskou práci. Možná ale právě tato záplava primární literatury 
vede к tomu, že myšlenky a texty chápeme příliš izolovaně, resp. 
uzavřeně, pokud chápeme gnosticismus pouze jako historický fenomén 
trvající přibližně pět století a pokud se jej zdráháme či vůbec

127 Jonas, H., Gnosis und spätantiker Geist; Quispel, G., Gnosis als Weltreligion; 
Bossuet, W., Die Hauptprobleme der Gnosis; Taubes, J., Abendländische Eschatologie; 
Leisegang, H., Die Gnosis.
128 G.Sebba, History, Modernity and Gnosticism, str. 190. In: Opitz, P.J.fed.),
Philosophy of Order.
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odmítáme interpretovat šířeji. Je dobré mít též na zřeteli, že 
Voegelin i v tomto případě klade velký důraz na chápání pojmu gnosis 
a jeho různá pojetí již ve starověkém Řecku. Proto je pochopitelné, 
proč odmítá vidět v gnosticismu jakýkoli uzavřený historický 
fenomén. Jak ale referuje Eugene Webb, i Voegelin několikrát 
přiznal, že by bylo vhodnější jiné označení, které by zahrnulo i 
další prvky, které moderní gnosticismus nezřídka přibírá, čímž myslí 
např. apokalypticísmus, alchymii, magii či scientismus.129 Na 
významné konferenci o gnosticismu v Messině (konané roku 1977) byly 
rozlišeny termíny gnóze, jež souvisí s „esoterickými doktrínami a 
mystickými zážitky" a gnosticismus, který je popisem gnostických 
systémů 2.-3. století.130 Toto rozlišení je jistě smysluplné, ale já 
používám v textu výrazy v tom smyslu, jak je používal Voegelin, byť 
se jeho přístup může jevit jakkoli problematický.

Ve studii Gnostická masová hnutí naší doby (I960) uvádí 
Voegelin několik určujících znaků gnosticismu. Ty je vhodné 
srovnávat se situací v „ekumenickém věku", o níž byla zmínka 
v předchozí části. (1) Gnostik je nespokojen se situací světa, (2) 
čehož příčinou je jeho špatná organizace. (3) Gnostik se domnívá, že 
je možná víra ve vykoupení se z tohoto zla. (4) Proto je třeba 
změnit řád bytí, (5) což je doména lidského jednání. (6) Gnóze je 
pak „metodou změny bytí".131

Vraťme se zpátky к samotnému gnosticismu. Již jsme si 
ujasnili, že je jednou z reakcí na svět, který zakoušíme jako cizí a 
neuspořádaný, popř. špatně uspořádaný. Základní specifikou 
gnosticismu (historického i toho novověkého) je důraz na význam 
vědění při porozumění i řešení této matrice. Pro pochopení gnóze 
cituje Voegelin Klementa Alexandrijského, totiž že je „poznáním, kým 
jsme byli, čím jsme se stali, kde jsme byli a kam jsme byli vrženi,

129 E.Webb, Eric Voegelin. Philosopher of History, str. 200. Podobnou poznámku je
možno nalézt i u P.J.Opitze, viz P.J.Opitz, Eric Voegelins The New Science of 
Politics..., München: 2003, str. 71. Svou tehdejší volbu všeobsahujícího konceptu
„gnosticismu" vysvětloval Voegelin i „historickou explozí poznání" o gnózi na 
počátku 50.let. S tímto vědomím je třeba číst především Novou vědu o politice, 
v níž se tento přístup projevil nejzřetelněji.
130 S.Rossbach, Gnostic Wars, Edinburgh: 1999, str. 47.
131 E.Voegelin, Gnostická masová hnutí naši doby, str. 6-7. In: Distance: revue pro 
kritické myšleni; kurzíva jsou má vlastní.
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kam kráčíme (eilen), odkud budeme vysvobozeni (vykoupeni), co je 
narození a co znovuzrození."132

Právě gnostický mýtus je specifickou odpovědí na otázky 
naznačené Klementem Alexandrijským. Tradiční gnostický mýtus spočívá 
v tom, že rozlišuje Boha a demiurga, který stvořil tento špatný 
svět. Právě pro nepřijatelnost tohoto světa jsou gnostici vposledku 
antikosmičtí, a proto se ani významně nezabývají tím, jak jej mají 
na pragmatické úrovni uspořádat, což je v příkrém rozporu s 
„Voegelinovými" moderními gnostiky.

Na nejobecnější rovině, která zatím ještě nic neříká o tom, 
jak konkrétně bude gnostická revolta proti skutečnosti vypadat, tedy 
platí, že gnostici věří v moc gnosis transformovat realitu. 
Skutečnost přitom vnímají prizmatem odcizení či nevyplnění nějaké 
části lidské přirozenosti, pročež proti této podmínce (conditio) 
revoltují s předpokladem, že právě vědění je nástrojem překonání. Na 
počátku tedy zpravidla bývá úzkost, nejistota či pocit 
nespravedlnosti. Všechny tyto motivy jsou pochopitelné dotud, dokud 
se nezvrhnou v ztrátu vyváženosti, resp. v odmítnutí reality světa. 
Výchozí motiv hledání řádu a revolty proti conditio humana je přitom 
zpravidla stejný, a proto platí i Voegelinova teze o diferenciaci 
vědomí, kterou doprovází jako stín potenciální gnostická revolta.133 
Změna zorného úhlu se projevuje kupříkladu v nové interpretaci 
biblických a řeckých mýtů, ať už jde o příběh o stromu poznání, 
Kainu a Ábelovi či Prométheovi, kde gnostici nově vyzdvihují možnost 
osvobození z moci Boha, resp. nevědění. Eva v gnostickém mýtu se 
stává osvoboditelkou. Jako symptomatické chápe Voegelin Marxovo 
vyzdvihování Prométhea, což má dokazovat spojitost starověké 
(dokonce antické) a moderní gnóze.

132 E.Voegelin, Wissenschaft, Politik und Gnosis, str.16; Gregor Sebba nazývá tuto 
část Valenciánskou formuli; viz G.Sebba, History, Modernity, and Gnosticism, str. 
223. In: Opitz, P.J.(ed.), Philosophy of Order. Essays on History, Consciousness, 
and Politics.
133 Někdy se objevuje ještě radikálnější interpretace, totiž že i pocit odcizení je 
stále ještě vztahem к tomuto světu, zatímco gnostik vnímá tento svět jako něco 
zcela protikladného к tomu Jinému. Je-li ale okolní realita absolutně 
nevztáhnutelná к tomu Jinému, potom je i nevysvětlitelná, na otázku neexistuje 
žádná odpověď (více viz G.Sebba, tamtéž, str.224).
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Gnostická revolta může nabývat dvou základních podob. První, 
ke které se uchylovali přednostně starověcí gnostici, spočívá 
v odmítnutí reality a v útěku do „beyond" (za), zatímco v druhé 
verzi typické pro modernu se snaží aktivista přetvořit realitu tím, 
že jí silou vnutí řád beyond (za).134 E.Webb tyto dva základní 
přístupy shrnuje ve Voegelinových intencích jako formy 
transcendentalizující (starší) a imanentizující (moderní přístup).135 
Už samotné názvy samy o sobě ukazují na nevyváženost přístupu, resp. 
ztrátu rovnováhy.

Politika je prostorem pro lidské snažení nejen přežít, ale i 
žít kvalitně, tedy tak, aby podmínky života odpovídaly lidské 
přirozenosti (zde si částečně vypomáhám chápáním smyslu poliš u 
Aristotela, i když podobně chápe smysl polis-politiky i Voegelin). A 
právě к této aktivitě neodmyslitelně patří lidské myšlení, které je 
puzeno překračovat horizonty, nespokojovat se s něčím, co již zde 
je, ale naopak přinášet nová řešení a pohledy. Přitom je třeba si 
s Karlem Mannheimem uvědomovat, že tento utopický element v lidském 
myšlení má i positivní roli, neboť vnáší do lidského myšlení a 
přeneseně tak do společnosti prvek dynamiky. Obecným úkolem se proto 
zdá být sledovaní podmínek, kdy se tento dynamizující prvek lidského 
myšlení stává nemocí ducha, gnosticismem.

3.2.2. Zásadni odlišnosti staré a moderní gnóze
Z výše uvedeného rozlišení vyplývá odlišné chápání dějin:

zatímco klasičtí gnostici jsou к dějinám spíše nepřátelští a chápou 
je jako vlastnost tohoto špatného světa, pročež usilují o zpřetrhání 
pouta s tímto kosmem a dosáhnutí mimočasovosti, moderní typy 
gnosticismu naopak přijímají faktor času, a tedy i dějiny, za svůj. 
Dějinám pak rozumí jako prostoru pro realizaci poznání: odtud
gnostická afinita к dialektice, fázování dějin (ukázkovým příkladem 
je pro Voegelina především mnich Jáchym z Fiore), resp. holisticko- 
procesuálnímu pojetí dějin. Oproti vposledku positivnímu přístupu 
ke světu u moderních gnostiků ti starší (klasičtí) chápou to „za",

134 E.Voegelin, Order and History, In Search of Order, str.37
135 E.Webb, Eric Voegelin: Philosopher of History, str.282; viz heslo Gnosticism.
In: Dictionary of Voegelinian Terminology.
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resp. Boha, jako něco zcela jiného (other), z čehož pro ně vyplývá, 
že vezdejší existence člověka a jeho zkušenost je toliko
paradoxem.136

Myslím, že je na místě se ptát, zda skutečně je žádoucí oba
dva základní typy gnosticismu chápat jako inherentně podobné reakce
na realitu a zda vůbec za nimi stojí stejná (nebo alespoň obdobná) 
zkušenost. Má smysl spojovat asketu odmítajícího okolní vezdejší 
svět s nezřídka nepokorným revolucionářem, jehož antropologii 
utvářelo především 18.století (Helvétius, Condorcet,...), kterážto 
antropologie se zajímá především o pozemské štěstí člověka? Vezmeme- 
li navíc v úvahu, jak vemlouvavě Voegelin kriticky analyzuje
procesuální dialektiku (např. Hegela či Marxe), která znamená 
povýšení role systematika (jakožto tvůrce uzavřeného filosofického 
systému) nad jednotlivé konkrétní lidi, jimž přisuzuje určitou roli 
podle jejich specifického postavení v systému, nečiní vposledku 
Voegelin něco podobného, když tak rozličné přístupy a lidi umísťuje 
na jednu loď? A až podružná je otázka jejího názvu, resp. 
adekvátnosti popisu jakožto gnosticismu.

Při popisu rozdílů obou typů gnóze jsem vyjmenoval několik 
protikladů, které je charakterizují. Navíc jsem již dříve vyjádřil 
pochybnosti, zda je vůbec toto spojování i z Voegelinova hlediska 
adekvátní, neboť není zdaleka jisté, že za oběma typy stojí příbuzná 
zkušenost, která je podle Voegelina výchozím bodem pro jednotlivé 
symbolízace. Mimoto se i Voegelin zpravidla držel zásady, že 
interpretem smyslu vlastního života by měl být každý sám a že je 
nepřípustné, aby kdokoli zvenčí tento smysl ex post dosazoval.

Jak ale probíhá přenos gnostické zkušenosti, resp. gnostických 
myšlenek? Voegelin se v tomto případě snaží poukázat na jednotlivé 
spojnice mezi gnostickými mysliteli. Proto spojuje např. v raném 
středověku Pseudo-Dionýsia Areopagitu s Janem Scotem Eurigenou, 
z něhož pak více či méně přímo čerpal Jáchym z Fiore, který ovlivnil 
papeže Bonifáce VIII., Danta či františkány, kteří skutečně příchod 
třetí říše očekávali (podobně jako i další sekty). Od Jáchyma se

136 Více viz G.Sebba, History, Modernity, and Gnosticism, str. 227. In: Opitz, P.J. 
(ed.), Philosophy of Order. Essays on History, Consciousness, and Politics.
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vine nit přes Thomase Münzera až к Marxovi nebo přes anabaptisty a 
klasickou německou filosofii (především Fichte, Hegel) až к 
Hitlerovi.137 Několik výše uvedených spojnic je pouze ilustračních, 
vedle nich bychom mohli mluvit o recepci neoplatonismu ve středověké 
Florencii. V českém prostředí bývá zase zmiňována Jednota bratrská a 
Jan A.Komenský, kterému je rozuměno - především pro jeho pojetí 
výchovy a pansofie - jakožto syntetikoví Bacona a hermeticismu.138

Rozdílnost chápání času a dějin mezi historickým gnosticismem 
a moderními gnostiky jsme již zmínili. Ti první pozemskému času 
nepřikládají váhu, není pro ně prostorem realizace toho skutečného 
světa. Proto je i jejich dualismus - což je jeden z určujících znaků 
gnosticismu - poněkud jinak určený: na jedné straně je „skutečný"
svět a na druhé svět „vezdejší". Moderní gnostici na rozdíl od těch 
historických dualismus modifikují do podoby dichotomie starého a
nového světa, z čehož je patrné, jaký význam přikládají faktoru 
času.

Během svého myšlenkového vývoje změnil Voegelin i pohled na
to, jak interpretovat moderní revoltu (gnosticismus). Zatímco dříve 
ji spojoval spíše s pohanstvím a byl nakloněn tomu, nazývat moderní 
masová hnutí novopohanstvím, jak tomu je ve výše zmíněných knihách 
Politická náboženství, později jednoznačně preferoval vysvětlení 
moderního gnosticismu jakožto křesťanské hereze. Přesněji řečeno 
zdůrazňoval význam deformace křesťanské zkušenosti. Tento posun je 
logický v tom smyslu, že křesťanství je pro Voegelina nejvíce
diferencovaným vědomím, které je ipso facto nejnáchylnější 
к deformacím. Ocitujme pro uvedení příčin deformace samotného
Voegelina: „Stojíme před zvláštní situací, že křesťanská víra je tím 
více ohrožena, čím dále se sociálně rozšiřuje, čím více lidí 
zahrnuje tlakem instituce a čím jasněji je vypracována ve své 
podstatě. "139

137 Více viz E.Webb, Eric Voegelin. Philosopher of History, str.202 п., resp.
E.Voegelin, Nová věda o politice, str. 93.
138 Více viz S.Rossbach, Gnostic Wars, str. 128.
139 В.Cooper, Political Theory of Eric Voegelin, str.25.
139 E.Voegelin, Gnostická masová hnuti naší doby, str.16. In: Distance: revue pro
kritické myšlení.
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Právě díky spojnici křesťanství - gnosticismus - modernita 
mohl mluvit o základním projevu deformace, kterou je „imanentizace 
křesťanského eschatonu". Nutno ovšem podotknout, že i v samotném 
Novém zákonu je tento „gnostický" rys již přítomný: nalézá se ve
Zjevení sv.Jana (Voegelin hovoří o „eschatologickém patosu"); 
rovnováhu křesťanství získalo až především díky mistrovství 
Augustina, který odlišil dvě obce, a tím i znovunastolil rovnováhu 
obou pólů.140

Postupně se vztah křesťanství a gnosticismu poněkud 
proměňoval, takže zatímco v první fázi (např. u Jáchyma z Fiore) má 
ještě gnosticismus zřetelně křesťanský charakter, později ho na úkor 
sekularizace ztrácí. V této druhé fázi imanentizace nabývá na 
významu eidos (cíl) dějin, kterým je onen nový svět následující po 
gnostické revoluci (např. svět komunistický).

To, co výrazně odlišuje starověká gnostická společenství od 
moderních gnostických (stran), je jejich političnost. Zatímco ty 
první jsou zpravidla apolitické, ty druhé nejenže jsou politické, 
ale i samotnou politiku chápou velmi široce: politická moc má
transformovat skutečnost jako celek a ne pouze jednotlivé části a 
postupně (jak by si přáli například inkrementalisté) . Proto i 
charakter změny je náhlý-revoluční, své slovo při něm má magičnost 
revoluční události, jež samotná má navodit novou kvalitu, neboť 
zkušenost revoluce změní člověka. (Odtud vidíme, že Marx je 
programově méně racionální, než by se mohlo zdát.) Revoluce tedy 
bude znamenat nejen změnu společnosti, ale i přirozenosti člověka, 
resp. jeho vědomí, které je určováno stavem společnosti.141

Moderní gnosticismus je proto aktivistický, jeho cílem je 
napomáhat příchodu nového. Toto nové přitom chápou gnostici podle 
Voegelina stejně jako ti starověcí chápali skutečný svět, který jim 
byl protikladem к chaotickému kosmu. Právě tato podobnost je 
důvodem, proč Voegelin přes všechny potíže, které spojení 
historického a moderního gnosticismu přináší a jichž si byl podle

140 E.Voegelin, Nová věda o politice, str. 91.
141 S.Rossbach, Gnostic Mars, str. 156.
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všeho nakonec vědom, u konceptu gnosticismu jakožto „podstaty
modernity" zůstal.

3.2.3. Shodné rysy staré a moderní gnóze
Gnostické myšlení i na pragmatické úrovni vytváří struktury,

jež jsou do značné míry spojujícím prvkem rozličných gnózí
(religiózní a světské; intelektuální a volní apod.). 142 Přesněji 
řečeno můžeme tvrdit, že gnosticismus má i své sociologické
zákonitosti, kterými zpravidla bývá rozlišení příslušníků na elitu a 
masu, resp. na ty, co vědí a ty, co vědí jen málo či vůbec nic. To 
platí pro historické gnostiky, manichejce, katary, bogomily či 
yezidy a Drúzy stejně jako pro komunisty, fašisty či nacionální 
socialisty (pokud Voegelinovi rozumím dobře, pak i pro scientizující 
vědce, kteří si nárokují vlastnictví jakéhosi magického nástroje, 
díky němuž transformují realitu, resp. samotného člověka). Na druhou 
stranu je, domnívám se, potřebné upozornit na to, že toto rozlišení 
není pouze fenomenální a že se dotýká i samotné podstaty problému, 
totiž charakteru vědění. Mimo jiné jej proto nelze používat jako 
argument proti jakékoli snaze diferencovat společnost na vládce 
(kteří vědí) a ovládané (kteří nevědí a nemají moc). Klíčem к tomuto 
rozlišení je právě to, zda ono vědění (gnosis) má charakter 
transformující, tedy zda důsledkem jeho aplikace může být 
kvalitativní přeměna světa a člověka. Určitá míra artikulace 
společnosti, která s sebou nese sociální stratifikaci, je nezbytná.

Nezřídka je přechod mezi jednotlivými subskupinami podmíněn 
relativně náročnými zkouškami či dokonce iniciačními obřady, které 
fenomenálně připomínají (i pokud se jedná o sekulární gnózí) 
náboženské obřady; členství ve straně či ve stranických ozbrojených 
složkách je kvalitativní změnou, proto se zpravidla gnostické strany
- přes svou masovost - chápou jako elitní formace. Toto ostatně 
platí i pro gnostické sekty, jež jsou nezřídka tajnými uzavřenými 
společnosti, které jsou hierarchické a jež teprve postupně zasvěcují 
jednotlivce do pravidel organizace. 0 pozůstatcích posvátného

142 К tomu více viz. E.Voegelin, Nová věda o politice, str. 103.
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v profánním se můžeme dočíst např. u M. Elíada, který uvádí mnoho 
příkladů těchto iniciací u „soudobého nenáboženského člověka".143

Moderní gnostici tedy zpravidla upřednostňují aktivitu před
kontemplací a jsou nezřídka přesvědčeni o tom, že právě oni mají být 
vedoucí třídou. Často se v jejich případě spojuje důraz na myšlení, 
jež vytváří uzavřený systém, s vhledem do pravé reality, který byl 
typický pro starší - historické gnostiky. Přitom jejich pohled si 
nárokuje absolutní platnost, neboť nepřipouští, že by byl toliko 
participací na něčem, co člověka překračuje. A to je vlastně jádro 
Voegelinovy námitky. Zatímco vnější podobnost, která se projevovala 
v oblasti fenomenální (rozdělení na elitu a masy, obřady atp.)
zajímala Voegelina více v raném období, jak je patrné ze spisu 
Politická náboženství (Die politischen Religionen), což ještě víc 
platí pro Hanse Meiera, který shodou okolností svůj spis nazval 
stejně, později se Voegelin soustředí právě na ztrátu rovnováhy 
(transcendentního a imanentního pólu) u gnostického myšlení. Proto 
ho od té chvíle zajímá spíše podobnost jednotlivých gnostických 
pojetí z hlediska samotného myšlení, které se projevuje ve výše
zmíněné disbalanci, ale i v dialektice dějin.

Jak na závěr shrnout zjevné podobnosti i odlišnosti 
klasického a moderního gnosticismu? Vypomůžeme si - podle mne
přesným - zhodnocením Gregora Sebby: „(M)ezi Jáchymovým (pozn. J.S.
- jedná se o Jáchyma z Fiore) mysticismem a moderním sekularismem se 
rozprostírá dlouhý a pomalý proces transformace, který podrobuje 
Voegelinovu analýzu zkoušce, neboť (tento proces - J.S.)musí obrátit 
gnosticismus ve svůj opak, aniž by změnil jeho základní 
charakter."144

3.2.4. Gnostická modernita
Je-li ale gnosticismus podstatou modernity, jak tvrdí 

Voegelin, potom tomu je nutno rozumět tak, že gnosticismus se 
neprojevuje toliko v totalitárních hnutích, ale že prostupuje

143 Jedná se nejčastěji o obřady spojené s narozením, smrtí, nemocí, ale i 
s přechodem v participaci na vyšší struktury bytí. Více viz M. Eliade, M .Posvátné a 
profánní. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994.
144 G.Sebba, History, Modernity and Gnosticism, str. 232. In:.Opitz P.J, Philosophy 
of Order. Essays on History, Consciousness, and Politics.
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hlouběji do tkáně společnosti. Proto i takzvané antitotalitární 
směry (ukázkovým příkladem je liberalismus) vposledku nejsou opozicí 
ke gnostické revoltě, ba právě naopak! Chápeme-li liberalismus jako 
základ a klíč к porozumění moderních společností, pak je nutno si 
podle Voegelina uvědomit, že jeho cíl, totiž „imanentní spása 
člověka a společnosti", je vlastně radikálně uskutečněn 
v společnosti komunistické.145 Částečně modifikovaný spor o vztah 
liberalismu, resp. moderní společnosti, a totalitarismu stál 
v pozadí kontroverze Voegelina a Arendtové.146 Voegelin zkrátka 
rozumí totalitarismu jako radikálnímu projevu modernity, který 
odhaluje její pravé jádro a není tedy jejím popřením či deformací. 
Navíc vychází z heuristického předpokladu, že právě radikální projev 
je nej lepším polem pro zkoumání fenoménu obecně.

Gnosticismus se objevuje v západní civilizaci se vzrůstající 
intenzitou, přesněji řečeno se prosazuje stále silněji tam, kde 
dochází к revolucím později. (V tomto poznatku se shoduje Voegelin 
do značné míry s Helmuthem Plessnerem, který se tomuto „opožďování" 
věnoval detailně na německém příkladu147) . A právě proto dochází 
Voegelin na poslední straně Nové vědy o politice к závěru, že 
relativně zdravým jádrem Západu je anglosaský svět, který prošel 
revolucemi v sedmnáctém století v případě Velké Británie a o století 
později v případě Spojených států. Poslední vlna gnosticismu zasáhla 
Německo - a důsledky jsou všeobecně známé.148 Protiváhou této moderní

145 Tamtéž, str.145.
146 Voegelin sice ocenil monumentálnost díla Hannah Arendtové, přesto jí ale vytýkal 
koncepční neujasněnost v tom smyslu, že popisovala v podstatě toliko fenomény, 
zatímco Voegelin považoval za nezbytné analyzovat „vykolejení" moderních masových 
hnutí či dokonce samotné moderny až ke kořenům gnosticismu, který pramení 
z deformace myšlení, na kterém stojí samotná civilizace (především „křesťanský 
gnosticismus"). Na druhou stranu se ovšem vyslovoval proti teoretikům, jejichž 
snahou bylo nalézt ideové předchůdce totalitarismu ve starších myslitelích (např. 
K.R.Popper), jakými byli např. Hegel, Hobbes, někteří protestantští autoři, ale i 
(slovníkem odpůrců řečeno) „fašistický ideolog" Platón. Kromě evidentních deformací 
myšlení dotyčných na takovémto přístupu zpochybňoval tezi, že hybnou silou 
totalitarismu jsou toliko ideje autorů. (B.Cooper, Eric Voegelin and the 
Foundations of Modern Political Science, str. 151.) Ve smyslu zkušenosti je 
totalitarismus i moderní fenomén.
147 Viz H.Plessner, Die verspäte Nation.
148 Rozlišuje-li Voegelin anglosaský svět a kontinentální Evropu (nejvíce 
reprezentovanou Německem), kam by potom zařadil Nizozemí, které prošlo revolucí 
nejdříve? Obecně se mi zdá, že se v tomto případě uchyluje Voegelin к přílišné 
redukci, která tyto poslední stránky knihy posouvá spíše do roviny pamfletu - to 
ovšem není nutně kritika, pouze rozlišení v rámci textu, které nám může pomoci 
vyhnout se nedorozumění.
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stránky ve společnosti je především tradice, ať už ji chápeme jako 
křesťanskou zkušenost nebo jako institucionální bariéry. 
Gnosticismus už ovšem „narušuje" západní civilizaci pomalým
prorůstáním přes tisíc let.149

V dnešním střetu už tedy neběží o kontroverzi liberálů a 
totalitářů, ale o rozlišení na náboženské či filosofické
transcendentalisty a liberální, v jádru totalitární imanentalisty.150 
Tato nová dichotomie se mi zdát být správná do té míry, že sbližuje 
to, co bychom intuitivně kladli proti sobě, tedy liberalismus a 
totalitarismus, ačkoliv je pro analýzu moderní krize užitečné 
nalézat i jejich shodné rysy, jedním z nich zpravidla bývá u 
moderních myslitelů imanentizace. Na druhou stranu ale nemá smysl 
přehlížet odlišnosti na pragmatické úrovni, které zpochybňují to, že 
by každému liberálovi (v širokém smyslu slova) muselo jít, a 
skutečně šlo, o spásu jednotlivce a společnosti na tomto světě.
Domnívám se, že liberalismus je teoreticky i prakticky na hraně, na 
jejíž jedné straně je skutečně imanentizace a myšlení sebespásy, 
zatímco na druhé je liberalismus spíše institucionální a myšlenkovou 
obranou před totalizujíčími nároky gnostiků a někdy i 
transcendentalistů, protože nic nevylučuje možnost, že jednotlivé 
moci (světská především) si nebudou chtít celou svou sféru, nebo
alespoň její naprosto rozhodující část, zabrat pro sebe, což 
ohrožuje lidskou svobodu a morálku. Domnívám se totiž, že svoboda 
positivní (především ve smyslu autonomie, ale i participace) a 
negativní se vzájemně podmiňují a podporují, byť, přiznejme si, toto 
vzájemné posilování přesně nedovedeme vyjádřit.151 Tím ale nikterak

149 Tamtéž, str. 155.
150 Více viz např. M.Federici, Eric Voegelin: The Restoration of Order, str.17.
151 Pochopitelně nepopírám, že by byla možná negativní svoboda bez positivní a 
naopak. Pouze se mi zdá, že takováto situace bude spíše výjimkou z pravidla, popř. 
že se může týkat pouze výrazné menšiny lidí. Mé hodnocení vychází z rozlišení 
svobody na/jako i) účinnou/formální, ii) autonomii/svobodu jako možnost dělat si, 
co chci a iii) politickou účast (participaci)/svobodu, která začíná tam, kde končí 
politika.
Toto rozlišení, jejichž první varianty z každé dichotomie bychom cum grano salis 
mohli zařadit s I.Berlinern pod pojetí positivní svobody, vychází z analýzy Adama 
Swifta; A.Swift, Politická filozofie, Praha: 2005, str. 60-72. Je-li účinná svoboda 
chápána jako schopnost nějak jednat, potom autonomie nám má umožnit adekvátně 
(racionálně) se rozhodnout, jak máme jednat. Tamtéž, str. 66.
Pro uskutečnění obou typů positivní svobody je třeba uvažovat o institucionálních 
podmínkách pragmatického řádu. Ovšem toto uspořádání znamená dialog o zkušenostech
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netvrdím, že by základní hodnotou musela být nutně svoboda. Pouze 
tak oponuji Voegelinovi (a tím i jím hájeným transcendentalistům), 
že by otevřenost transcendujícímu pólu v metaxy a vůbec jeho 
akceptace byla zkušeností, jež by dostatečně implikovala charakter 
politického jednání. Tvrdí-li správně Voegelin, že z participace 
nevyplývají žádné doktrinární výpovědi o pragmatickém řádu, potom 
tím ještě není řečeno, že takovéto propoziční výpovědi nemohou být 
činěny v rámci politiky, což znamená, že do určité míry 
rehabilitujeme pojem ideologie, neboť nemůžeme chtít, aby naše 
výroky byly nekoherentní. Podle mého názoru je přijetí (ovšemže 
reflektované) ideologie jako takové druhou stranou na minci do 
důsledků domýšleného transcendentalismu, který si nenárokuje 
ideologicky vypovídat o transcendentnu, stejně jako odmítá 
participační zkušenost, jež by měla poskytnout konkrétní výpovědi o 
pragmatickém řádu a jež by se neomezila na analýzu obecné lidské 
situace a přímých konsekvencí. Tím ovšem nikterak nepopírám 
oprávněnost Voegelinovy kritiky ideologizace myšlení, která se 
v moderně stává normou a jež odmítá připustit jiný modus 
myšlenkového přístupu к realitě.

Abychom mohli alespoň obecně rozhodnout o oprávněnosti takto 
chápaného totalitarismu, je třeba se zabývat tím, co je jádrem 
modernity v oblasti filosofické antropologie. Zmínili jsme totiž, že 
pro zkoumání řádu je podle Voegelina nezbytné její rozpracování.

Není náhodou, že jeden ze svazků svých Dějin politických idejí 
nazval Voegelin Od osvícenství к revoluci [From Enlightenment to 
Revolution). Připočítáme-li к této spojnici veskrze negativní 
hodnocení filosofie osvícenství, je potom nasnadě, proč Voegelin 
modernitu tak odmítal. Právě osmnácté století bylo pro filosofickou 
antropologii modernity asi klíčovým obdobím.152 Je to i čas, kdy se 
objevují na scéně výrazněji intelektuálovš-philosophes.

a názorech jednotlivců a skupin, což předpokládá vice či méně partikulárnost 
pohledu a přijetí rámcových programů к jednání. Tím se ale blížíme к nezbytnosti 
ideologie.
152 V hodnocení dopadů osvícenství, resp. jeho specifických doktrín, se Voegelin do 
značné míry shoduje s J.L.Talmonem, který je rozebral např. v díle O původu 
totalitní demokracie. Politická teorie za Francouzské revoluce a po ní (The Origins
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Filosofickou antropologii velké části myslitelů osmnáctého 
století charakterizuje především přeměna vztahu složky emocionální 
a racionální v člověku. Na příkladu Helvétia Voegelin ukazuje, jak 
se cílem člověka stává to, co chtějí vášně namísto transcendentní 
zacílenosti člověka. Vášně (jež pochopitelně nejsou samy o sobě 
špatné) už nemají být uspořádávány, naopak jejich chaotičnost je 
povýšena na zdroj řádu společnosti. Přitom je ale ne-řád východiskem 
uvažování, je to něco přirozeného, zatímco politika je umělým 
procesem řešení, kde převládá instrumentální rozum. Poznání už není 
cílem samo o sobě (jako pro bioi theoretikoi) , ale je opět toliko 
nástrojem.153 Pokud považujeme aktuální vášně za zdroj hodnot a 
uspokojení slasti za měřítko úspěšnosti, potom mimo jiné i 
povyšujeme přítomnost na základní kritérium, jež je určující pro 
minulost, ale především pro budoucnost. Tím se ale dostáváme 
к určitému paradoxu gnosticismu, kterým je skutečnost, že na jednu 
stranu je v jeho moderní variantě určující přítomnost, zatímco u 
gnosticismu obecně platí, že přítomnost je obětována budoucnosti a 
že sama o sobě nemá žádnou cenu.154

Postupně posiluje antropologie, jež je v jádru nerealistická, 
neboť neuznává zlo v člověku, které je podle ní pouhým důsledkem 
prostředí, resp. institucí, jak je tomu třeba u Kropotkina.155 Takto 
chápané zlo je odstranitelné revoluční akcí, jež zruší jeho vnější 
příčiny.

Moderní gnosticismus je proto syntézou historického 
gnosticismu a moderní filosofické antropologie. Z prvého zdroje si 
bere především imanentizaci eschatonu chápaného ve smyslu 
uskutečnění božího království přímo na zemi. Toto uskutečňování 
získává specifický rys, kterým je především třífázový proces dějin, 
jenž se objevuje u Jáchyma z Fiore (fáze Otce, Syna a konečně Ducha 
svátého) , Hegela v podobě třístupňové dialektiky svobody a

of Totalitarian Democracy), jež vyšla poprvé v roce 1952, tedy rok po přednáškách, 
jež se staly základem Nové vědy o politice.
153 E.Voegelin, From Enlightenment to Revolution, str. 50 п., 62 п.
154 К první části více tamtéž, str. 84.
155 Tamtéž, str. 219.
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sebeexplikace ducha, Comta (fáze teologická, metafyzická a nakonec 
positivistická), ale i Hitlera (vyústění v Třetí říši).156

Mohli bychom se přít o to, zda se jedná o vnitřní podobnost, 
nebo zda jde o podobu vnější, spíše náhodnou (tuto možnost navrhuje 
ve své diplomové práci např. Eckhart Arnold, který argumentuje tak, 
že s ohledem na vnější podobnost tenisu a gladiátorského boje 
(utkávají se dva protihráči) nebudeme popírat diametrální odlišnost 
her, byť obě mohou být chápány jako zápas).157 Tato námitka je, 
domnívám se, alespoň z části oprávněná, neboť u jednotlivých 
myslitelů se setkáváme s odlišným chápáním kauzality, resp. 
s odlišným zdůvodněním spojení a následnosti jednotlivých fází. I 
tak si ale tyto systémy mohou zachovat společný rys ve Voegelinově 
hodnocení, kterým je imanentizace.

Dříve načrtnutý přechod od Dějin politických idejí к Řádu a 
dějinám znamená vlastně také to, že se důraz na roli osvícenské 
antropologie, kterou jí původně připisuje pro vzestup moderního ne
řádu, přesouvá ke stopě gnostické. Primárním nebezpečím moderní doby 
tak není banalizace člověka do podoby jakéhosi sebeobslužného stroje 
na štěstí, ale ztráta zakoušené rovnováhy mezi tím, co je a co není 
možné. Na druhou stranu ale náprava, přijmeme-li za základní 
Voegelinův inspirační zdroj Platóna, spočívá v sebepoznání každého 
člověka, že není žádným mechanismem čehokoli, ale racionálně 
uspořádanou a řízenou bytostí, jíž jde primárně o participaci na 
tom, co ji přesahuje. (Z výše řečeného mi mimochodem vyplývá, že 
kosmos je uspořádán tak, že neumožňuje naplnění imanentistických 
představ, ať už jimi rozumíme např. vulgární utilitarismus či 
zjednodušený progresivismus.) Sebepoznání není ovšem něčím 
naučitelným, proto i vzdělání má (může toliko) sloužit к „přípravě 
duše na událost ... zření dobra."158

Některé klíčové symboly sebeinterpretace moderní politické 
společnosti se objevují už u Jáchyma z Fiore. Vedle obecného 
vývojového schématu se přesněji jedná o konečný věk, který bude

156 E.Voegelin, Nová věda o politice, str. 93.
157 E. Arnold, Die Bewusstseinsphilosophie Eric Voegelins, str. 36.
158 S.Rossbach, Gnostic Wars, str. 33.
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završením eschatonu již na zemi. Jeho přichod je předvídán vůdcem či
prorokem tohoto nového věku, který bude přinášet i bratrství
autonomních lidí. Je nakonec jedno, zda prorokem je mnich, vědec 
nebo politický leader, ale typickým představitelem je zde gnostický 
intelektuál coby nezbytná rekvizita modernity.159

Role vědění pro porozumění dějinného běhu je v myšlení 
gnostiků pochopitelně klíčová. Zatímco dříve se ho dostávalo častěji 
v podobě přímého zjevení, dnes spíše převládá vysvětlení 
prostřednictvím spekulace. Ta zpravidla slouží к objasnění logiky 
dějin, o které se domnívá onen intelektuál-„pomatenec", že ji 
dokonale poznal. Základními atributy myšlení tohoto aktivisty jsou
systematičnost, všeobsáhlost a zásadní neschopnost rozlišit
(gnostický) sen a realitu.160 Dokonce můžeme tvrdit, že realita je 
něčím, co se snaží zaměnit extrémem, ke kterému je logikou svého 
myšlení váben. Přitom počátkem všeho je zatemnění napětí, které 
zakoušíme ve stavu mezi (metaxy), a převedení božího za (beyond) na 
za, jež je tvarováno imaginací myslitele. Tím dochází ke 
quazilegitimizaci poznání, jež si osobuje nárok vykládat veškerou 
budoucnost.

Implikací takovéhoto postupu je Nietzschovo vyhlášení smrti 
Boha, resp. jeho vražda; dalším krokem je podle Voegelina gnostická 
smrt člověka, které předchází (nebo sekunduje?) zbožštění člověka. 
Gnóze je systémem vlády nad bytím, která oblasti dosud nepodřízené 
převádí na části celku - systému. Co může být větším popřením 
člověka jakožto zdroje řádu, jejž čerpá z individuální participace 
na tom božském? V takovou chvíli už je jedno, zda je popřen božský 
pól či individuální zkušenost člověka.

159 E.Voegelin, tamtéž, str.94; Touto charakteristikou gnosticismu se Voegelin 
blíží kritickému pohledu na intelektuály a jejich roli, která je patrná u Raymonda 
Arona (především Opium intelektuálů) či Paula Johnsona (Intelektuálové) . Typovým 
zaměřením se ale Voegelinovu chápání nejvíce blíží kritická analýza 
racionalistických (nikoli nutně racionálních) konstruktů moderních myslitelů 
Michaela Oakeshotta v eseji Rationalism in Politics, v českém prostředí se typově 
podobná kritika objevuje u Petra Pitharta v Obraně politiky.
160 E.Voegelin, Kouzlo extrému, str. 124.
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3.3. Uzavřené já - ideologie
Moderní gnostické myšlení charakterizuje ještě jedna 

vlastnost, kterou je zásadní neochota připustit otázky, jež by
případně onen uzavřený myšlenkový systém jakkoli zpochybňovaly. 
Voegelin pro toto své tvrzení nachází oporu nejen u totalitárních
hnutí, ale i v dílech Marxe či Comta.161 Je ovšem otázkou, zda-li
jednotlivé citace kupříkladu z Marxe dostačují к tomu, aby mohl
konstatovat, že Marx je vědomý intelektuální „švindlíř", který si 
zakazuje klást otázky ohledně transcendentna a lidské přirozenosti.

Zákaz otázek a uzavřenost myšlení se projevuje i v specifické 
symbolizaci (ne)skutečnosti, kterou jsou ideologie. Těm Voegelin 
nerozumí jakožto „souboru vzájemně propojených a více méně
koherentních idejí... (jež) (n)abízejí vysvětlení toho, jak funguje 
společnost, a nastiňují, jak by měla fungovat", jak například 
charakterizuje ideologie Andrew Heywood.162 Stejně tak se nespokojí 
s chápáním sociologie vědění (zde mám na mysli především Karla
Mannheima), která je interpretuje jako sociálně (situačně) podmíněné 
a víceméně legitimní - i když nutně partikulární - porozumění 
světu.163 Carlton vysvětluje ideologie jako posilující a
legitimizující prvek sociální kontroly. Ideologie je tedy daleko 
více sebeinterpretací nějaké skupiny či celku.164 Jejím cílem je
zajistit pomocí specifického mechanismu sociální řád společnosti. 
Jako takové se ideologie objevují již v kosmologických říších a 
trvají dodnes, pouze se mění mechanismy kontroly jednotlivce.

Naopak pro Voegelina jsou ideologie vždy negativně chápanou 
symbolizaci, jež je založena na propozicionální a doktrinální sadě 
výpovědí, které jsou podávány jakožto uzavřený systém nezávislý na 
realitě, jejíž mají být symbolizaci.165 Ony jsou přitom revoltou 
proti ní, neboť nejsou založeny na přesvědčování otevřeného já, ale 
na myšlenkových systémech uzavřeného já s psychologizujícími či

161 Blíže viz E.Voegelin, Wissenschaft, Politik und Gnosis, 33 nn.
162 Viz A. Heywood, Politické ideologie, Praha: 1994, str. 14.
163 „To nejdůležitější na pojmu ideologie je tedy, podle našeho mínění, objev 
sociální vázanosti politického myšlení na bytí." K.Mannheim, Ideologie a utopie, 
Bratislava: 1991, str. 171.
164 E.Carlton, Ideology and Social Order, London: 1977, str. 20 a 23 nn.
165 К tématu jednotlivých symbolizaci, a tedy i к ideologiím viz např. E.Voegelin,
Structures in Consciousness, část Introductory a 4.část.

79



sociologizujicími rysy.166 V případě moderních ideologií jde tedy 
v první řadě o popírání lidské participace na bytí; zkoumání 
ideologií se musí zaměřit na úroveň vědomí jednotlivce. 
Ideologickému myšlení nejde primárně o dialektiku, ale o eristiku- 
svárlivé argumentování ve prospěch části. Podobně i jednotlivé 
„ismy" jsou propoziční a doktrinální výpovědi o celku, jež se 
objevují až od 18.století. Nejprve například monismus - dualismus - 
pluralismus, později optimismus a pesimismus, až se v 19.století 
objeví sociálně podmíněné politické ideologie (komunismus, 
kapitalismus, liberalismus...), ve dvacátém století se o slovo hlásí 
filosofické směry jako existencialismus či Strukturalismus atd. Bylo 
to právě zamoření prostředí ideologickým jazykem ve dvacátém 
století, co Voegelina motivovalo к zkoumání řádu.167

Je-li něco silnou stránkou Voegelina (a zároveň i jeho 
slabinou, pokud svou výpověď absolutizuje, když např. není ochoten 
rozlišovat mezi ideologiemi v jejich nároku být universální 
výpovědí), je jí právě schopnost spojit zdánlivě nespojitelné, neboť 
kdo by hledal například spojitost v struktuře myšlenkové pozice 
optimisty a socialisty? A přitom se při prvním průzkumu vyjasňuje, 
jak nedostatečnou výpovědí o světě samotný optimismus či pesimismus 
je, a že by tedy jeho místo měla zaujmout spíše víra nebo naděje - 
pochopitelně, že nikoli nutně v přísně náboženském slova smyslu. 
Podobně Voegelin demonstruje, jak křesťanskou lásku nahradil 
„comtovský" koncept altruismu.168 Druhou otázkou je, zda je Voegelin 
schopen říci, co by dnes mělo zaujmout místo (politických) 
ideologií.169

E.Voegelin, Anamnesis, str. 187.
167 B.Cooper, The Political Theory of Eric Voegelin, str.25.
168 E.Voegelin, Gnostická masová hnutí naší dob. In: Distance: revue pro kritické
myšlení, str.5.
169 Voegelina například téměř vůbec nezajímá otázka, do jaké míry jsou ideologie 
pochopitelnou lidskou reakcí na skutečnost konkrétního stavu světa, a že se může 
jednat o reakci lidí, jež dříve nebyla brána vůbec v potaz. Při své analýze Marxe 
sice věnuje pozornost postavení dělníků, ale úroveň jeho analýzy zdaleka nedosahuje 
vnitřního porozumění, které nalézám např. u Hannah Arendtové v knize Human 
Condition, kde se zabývá rozlišením work a labour, tedy práce jakožto díla a práce 
srovnatelné s metabolismem - pouhou výměnou látek, jíž byla činnost mnoha dělníků 
v 19. a 20.století. Na druhou stranu ale zase Voegelin v praktické politice po 
druhé světové válce hájil nutnost i jakési sociální politiky, tudíž netvrdím, že by 
byl lidsky nevšímavý. Také jedna kapitola jeho knihy On the Form of the American 
Mind se detailně zabývá americkým odborovým hnutím, na němž Voegelin oceňoval jeho
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O ideologiích můžeme společně s Rossbachem přemýšlet i na 
pozadí dichotomie rétorika - parrhesia. Parrhesia vzniká spojením 
slov pan a rhema, tedy všechno-řečené. To znamená, že řeč je pokusem 
plně vyjádřit realitu, nic (alespoň vědomě) neskrývat a pokusit se o 
překrytí řeči a tématu. Parrhesia je spojena s rizikem přílišného 
vydání se všanc partnerovi, resp. protivníkovi; oproti tomu rétorik 
užívá (stejně jako ideolog) řeč jakožto instrument svého zájmu, 
jehož cílem je přesvědčení druhých. A posun od prvého к druhému je 
jádrem námitky Platóna vůči sofistům, resp. úpadku poliš. Přitom ale 
právě úroveň této (politické) kultury, a tedy i možnosti dialogu, je 
snad ještě důležitější pro zachování dobrého řádu než sebelepší 
zákony.170

Ačkoli právě 20. století bylo obdobím nebývalého rozkvětu 
gnosticismu, jenž se projevoval v utopické poblouzněné politice 
morálního šílenství, popř. v „gnostických válkách", přesto Voegelin 
vyzdvihoval náznaky obratu. Na jedné straně ho v tom podporoval 
vzestup vědomí o nebezpečí ne-řádu, který se zřetelně ukazoval 
například v knihách Voegelinových součastníků, na druhé straně 
samotné okolnosti lidské situace: pro tematizaci řádu je příhodným
obdobím krize. Obojí proto povzbudilo Voegelina к vyjádření 
nadějného očekávání: „Nic netrvá věčně! Dosáhneme náboženského
obrození. Ono to přijde".171

pragmatičnost. Poněkud mi ovšem scházi komparace podmínek amerických a evropských 
dělníků zkoumané doby, která by mohla pomoci porozumět příčinám existence 
ideologií.
170 S.Rossbach, Gnostic Wars, str. 2-5.
171 Citováno podle M. Federici, Eric Voegelin: The Restoration of Order, str. 70.
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III. Diskuse vybraných otázek

Popírat Voegelinovo metateoretické východisko by znamenalo 
narušit dosaženou rovnováhu rozličných přístupů v politické vědě, 
jež se ukázala jako potřebná a nezbytná. Některé námitky jsem již 
vznesl v textu, proto nyní pouze zmíním svůj základní přístup. Celá 
práce byla vystavena tak, že se snažila sledovat vnitřní logiku 
Voegelinova myšlení a jeho základní motivaci, kterou je, domnívám 
se, žádoucí považovat za přijatelnou. Mé kritické výtky pak 
směřovaly především к některým Voegelinovým (z mého pohledu) „dílčím 
absolutizacím", které se týkaly pohledu na modernitu a ideologie. 
Nutno ovšem opakovaně zmiňovat výchozí zkušenostní základny myšlení. 
Voegelinovo myšlení se vytvářelo v době rozkladu demokratických 
liberálních států a kapitulace racionality. V tomto smyslu je jeho 
přístup oprávněný, neboť reflektuje skutečnost. Taktéž jeho obrana 
zdravého rozumu (common sence) vychází ze zkušenosti života v 
anglosaské kultuře, jež (nejen) existenciálně odolala svodům 
gnosticismu.

Common sence je podle Voegelina potenciálně přítomný v každém 
člověku a je schopností jednat ve vztahu к druhým a rozhodovat se 
racionálně, což teprve umožňuje život ve společnosti řízené 
zákony.172 Vidíme tedy, že zdravý rozum je jakýmsi zábleskem 
(obdobou) kvality spoudaioi v člověku a že je zároveň i kvalitou 
celého politického společenství. Nicméně má zkušenost tuto kvalitu 
neobsahuje artikulovanou a do jisté míry si nejsem jist, zdali 
Voegelin tuto schopnost (jednotlivce a společnosti) nehypostazoval a 
neidealizoval. Rozumím zdravému rozumu, který má být obranou vůči 
deformaci myšlení a obranou „křesťanské civilizace", jako 
intuitivnímu vědomí o řádu/pořádku,173 které nedosahuje úrovně 
diferencovaného vědomí, ale zároveň je více než jen snižováním řádu 
na pořádek. Proto, domnívám se, chápu Voegelinovu motivaci, ale 
stále hledám „plnohodnotnější" vědomí participace, které by bylo

172 E.Voegelin, Anamnesis, str. 211.
173 Tomuto „meznímu" typu vědomí nedovedu přiřadit české slovo, snad nejblíže by 
bylo „uspořádání". Potom bychom mohli hovořit o triádě pořádek - uspořádání - řád.
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při nynější úrovni diferenciace vědomí i adekvátním vyjádřením 
lidské přirozenosti a reflektovanou obranou řádu.

Jako hlavní přínos v oblasti popisu lidské situace a 
přirozenosti se ukázal být především popis vztahu napětí mezi 
božským a lidským pólem, který je vlastním jádrem participace. 
Přitom Voegelinův nárys není značen tak, že by nepřipouštěl, abychom 
si onen božský pól nepřejmenovali: dále můžeme mluvit už pouze o
základu, aniž bychom zatemňovali podstatné. К dalším nepochybným 
přínosům Voegelina patří zdůraznění božského pólu jakožto toho, co 
je za (beyond) oproti tomu, co časově předchází vezdejší svět 
(beginning) . К základu se tedy nevztahujeme jako к něčemu, co nás 
časově předchází a podmiňuje, ale spíše tak, že nás neustále 
konstituuje a přesahuje. Tato distinkce pochopitelně není ryze 
voegelinovskou.174 Stejně i rozlišení osvětlujícího a intencionálního 
vědomí je velmi prospěšné. Pouze zbývá otázat se, zda toto všechno 
nějak může přispět samo o sobě politické vědě jako takové, o níž nám 
v této práci jde.

Cena Voegelinovy práce spočívá v jeho upozornění na častou 
myšlenkovou zkratku, jíž podlehneme, pokud se pokoušíme z onoho 
luminózního modu vědomí získat jakékoli propozice, ať jsou tyto 
například teologické, morální či jiné. Přesto toto poznání má podle 
mne více či méně přímý dopad na pragmatickou úroveň existence, který 
spočívá v tom, že samotné intencionální vědomí prodělává změny. 
Například už tím, že se vztahuje к okolní realitě s jinou intenzitou 
a s jiným zaměřením. Proto je možné vzít si z Voegelina poučení 
v tom smyslu, že jakékoli převody mezi těmito dvěma formami vědomí 
jsou nepřípustné a nemožné. Mé personální zakoušení transcendujícího 
základu mě nemůže vybavit konkrétními principy, jak jednat, ale může 
mi napovědět, že některé přijímané principy jsou v rozporu s touto 
zkušeností.

Problematičtější konstantou Voegelinova myšlení je jeho 
odmítání jakéhokoli z jeho pohledu neadekvátního poznání a myšlení,

174 Podobně chápané rozlišení v náboženském myšlení zdůrazňuje i Tomáš Halík 
v meditativní knize Noc zpovědníka, v níž ukazuje, jak tato proměna důrazu 
převážila v 17.století.

83



které je snad až příliš rigorózní. Abychom se věnovali konkrétně 
jednomu tématu politické vědy, vezměme jako příklad problému 
ideologie (specifický typ uzavřeného já). Ideologie jsou Voegelinem 
jako takové zcela odmítnuty, aniž by se jakkoli zabýval otázkou, 
jaký pozitivní smysl samotné ideologie mají a co je může nahradit. 
Hledáním příliš hluboce zakotvených příčin modernity Voegelin 
poněkud přehlédl fakt, že tyto myšlenkové konstrukty mohou být 
reakcí na obtíže vzniklé na pragmatické úrovni, které přinesla 
například průmyslová revoluce či demokratizace. Tím nikterak nechci 
tvrdit, že by nemohla v základech platit Voegelinem analyzovaná 
„podstata modernity" - gnosticismus, pouze konstatuji, že Voegelin 
občas nemohl díky své rigorózní pozici udržet balanci mezi 
pragmatickou a transcendentní úrovní, ke kterým se vztahujeme, což 
se tím či oním způsobem projevuje v symbolech či společenské 
artikulaci. Nemůže být ideologie jakýmsi к pragmatické úrovni 
vztaženým mýtem, který principiálně není nesprávný, ale spíše 
zjednodušující (nediferencovaný - příliš schematický)? Ale co by 
mohlo ideologie na pragmatické úrovni nahradit? Osobní styl jednoho 
každého či politická filosofie? Voegelin by jistě poukazoval na 
zdravý rozum spoudaioi a na zdravý rozum inherentně stále ještě 
přítomný v anglosaské civilizaci.

Když si Voegelin na pragmatické úrovni navýsost cení 
realistického přístupu, jemuž jde o zachování politické jednotky, 
proč není ochoten přijmout i určitý egoismus jednotlivce, jemuž jde
o dobro pro sebe samotného (a čehož explikací jsou zpravidla 
ideologie)? Není Voegelinovo odmítání moderny idealistické, resp. 
neměl se snažit primárně skloubit „projekt moderny" s vlastní velmi 
hlubokou a obohacující zkušeností participace, kterou velmi přesně 
analyzoval? Podle mne by cesta mohla spočívat v rozlišení mezi 
ideologiemi (politickými postoji), jež lidskou participaci vposledku 
přímo popírají a mezi těmi, které o ní mlčí. Druhý typ ideologií by 
se dále mohl rozdělovat podle toho, zda se к participaci, kterou 
chápeme v jednoduchém podání jako respekt к tajemství světa a 
života, nevyjadřují, protože o ní nepřemýšlejí či protože nechávají 
na každém jednotlivě, jak jí pochopí, popř. že ji nakonec - byť
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implicitně - popírají. V tomto smyslu podle mne víceméně platí 
tvrzení Zygmunta Baumana: „Moderní doba nepopírá nejzazší mystérium 
bytí; každopádně na to neplýtvá slovy. Takové záhady jednoduše 
vyjímá z racionální působnosti a přenechává je básníkům, těmto 
nepraktickým lidem, protože čas, který by musela obětovat ve snaze 
rozluštit toto mystérium, je lepší využít к objasnění a uhlazení 
zmatených a zamotaných okolností, které jsou v jejím dosahu a které 
chce kontrolovat." 175 My už dnes ale - i díky Voegelinovi - tušíme, 
že „rozluštit" mystérium nemůžeme a nesmíme, protože takové „řešení" 
by mohlo spočívat pouze v uzavřenosti já do myšlenkového systému. 
Voegelinovo specifické pojetí rozumu a konsubstanciality „partnerů 
v bytí" má za následek, že se člověk nemůže uzavřít do svého já a 
okolí vnímat jako pouhý (mrtvý) prostor к ovládání.

Voegelinova kritika uzavřeného já je podle mne oprávněná,
pouze si nemyslím, že by do tohoto typu „vztahování se" bylo možné
zařadit ideologie bez rozlišení, neboť není jisté, zda jsou právě
ony vždy a za všech okolností negací vědomí participace. Podle 
analýzy dále vyplynulo, že uzavřené já chce překonat paradox 
conditio humana i neztotožnitelnost časného a věčného řádu.
Deformované myšlení zkrátka nepřijímá hlavní konstantu conditio 
humana, resp. participace, že řád je. Tuto participační zkušenost 
se snaží doplnit (nakonec nahradit) poznáním, jak řád je.

Voegelin by na návrh rozlišovat ideologie zřejmě odvětil, že 
ideologie jsou přeci popřením vědomí participace. Má odpověď by pak 
spočívala ve výzvě zkoumat ve voegelinovské intenci zakoušení 
ideologie u moderního člověka, kterou nezískáme, pokud budeme 
zkoumat pouze vybrané osobnosti modernity (Comta, philosophes, 
Hegela či Marxe), jak učinil Voegelin. Navíc Voegelinův přístup není 
bez problémů: jeho snaha nalézat jádro myšlenkové pozice v životních 
okolnostech myslitele je problematická, neboť se spojuje s útokem na 
tyto osoby samotné.176

175 Z.Bauman, Individualizovaná společnost, str. 81.
176 Ve studii 0 Hegelovi (On Hegel) vynakládá Voegelin velké úsilí na to, aby
dokázal, že Hegel je „kouzelník", jehož „obsesí je moc" (E.Voegelin, On Hegel, str. 
235. In: týž, Published Essays, 1966 - 1985, СИ, vol. 12. Baton Rouge: 1990) .
V tomto smyslu vykládá jeho vztah к Francouzské revoluci, resp. к Napoleonovi,
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Modernita je intuitivně podle mne (protože zatím neznám 
opravdu důkladnou analýzu vědomí moderního člověka a ani nevím, jak 
jej nalézt) spíše kombinací vykolejení gnosticismu a zatemnění 
vědomí participace. Moderní člověk není jen aktivistický gnostický 
snílek či utopista, ale i ztracenec, který postrádá směr. 
Oprávněnost Voegelinovy schematizace spočívá v tom, že osobně 
zakoušel hrozbu prvního typu deformace pro tento svět, na což 
reagoval celoživotním hledáním a zkoumáním řádu.

Voegelinův přínos politickému myšlení vztažený к našemu tématu 
je tak podle mne v zásadě dvojí. Výše uvedený popis Voegelinovy 
filosofické metody může být přínosný pro politické myslitele i 
tehdy, kdyby celkově nepřijaly jeho výpovědi o dějinách a 
konkrétních společnostech. Byť můžeme namítat, že Voegelin svým 
spojením racionální analýzy a zkušenosti brání této analýze, která 
by měla být nadosobní a která by se řídila pouze logickými zákony, 
zdá se mi právě toto Voegelinovo spojení nesmírně nosné, protože nás 
zbavuje (moderní?) iluze o ryze neosobním racionálním poznání. Za 
druhé, Voegelinovo rozlišení pragmatického a transcendentního řádu, 
resp. propracování jejich vzájemného ovlivňování, je na pozadí jeho 
filosofické antropologie a politické filosofie velkým příspěvkem, 
který je vhodný i pro další analýzy.

A právě proto se mi zdá být Voegelinova analýza přínosná, 
vždyť nám nic nebrání v tom, abychom některé případné nedostatky 
doplnili sociologickými či politologickými poznatky.

který měl být podle Kojevovy interpretace vykonavatelem Hegelova poznání, čímž 
dojde к překonání dualismu moci a vědění. Podle Voegelina se zase Hegel chce stát 
„novým Kristem"-Bohem. (tamtéž, str. 255). Přístup, který vychází z uzavřenosti já, 
používá Voegelin i při interpretaci Descarta, Husserla, Comta, Marxe a dalších 
myslitelů. К tomu poznamenává Dante Germino: „Zdá se, že Voegelin často naznačuje, 
že nejen ideje Hegela, Marxe a ostatních „gnostiků" jsou mylné, ale že i tito
myslitelé samotní jsou duševně nemocné osoby. Musím se přiznat, že stále shledávám
obtížným přijmout toto druhé tvrzení a že pochybuji, jestli je nutné odmítnout tyto 
myslitele jakožto osobnosti, jak to - zdá se - obhajuje Voegelin.” (citováno podle
M.Franz, Eric Voegelin and the Politics of Spiritual Revolt. The Roots of Modern
Ideology, str. 125).
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IV. Závěr

Tato práce byla psána s předpokladem, že Voegelinova 
filosofická antropologie je schopna napomoci osvětlit skutečnost a 
přispět к její explikaci. Tento fakt není nutno a žádoucí zastírat, 
koneckonců při jednotlivých analýzách se ukázalo, že Voegelinův 
pohled může obohatit chápání jiných (převážně moderních) 
myšlenkových východisek. Voegelinovo zkoumání lidské participace se 
ukázalo být cenným (pro ty, kdo ho nejsou ochotni následovat 
v dalším rozvíjení podmínek transcendence) přinejmenším v tom, že 
ukázalo, к jakým důsledkům a zjednodušením vede imanentismus. Ten 
byl v této práci sledován především v třetí části, kde jsme se 
zabývali modernitou a gnosticismem.

Je zřejmé, že Voegelinovo hledání souvislosti mezi výše 
uvedenými fenomény není bez problémů. Kritky mohou nabývat dvou 
podob, první je vědecká kritika neadekvátnosti spojení, která se 
zaměřuje především na nepřesné (svévolné) používání pojmů či příliš 
abstraktní vysvětlení jednotlivých fenoménů moderního světa. Této 
kritice jsme věnovali pozornost ve třetí části zabývající se 
gnosticismem. Druhá podoba kritiky se částečně inspiruje 
Voegelinovou metodou analýzy, když kritizuje z pozic zkušenosti 
moderního člověka příliš schematické chápání modernity jakožto 
projevu aktivistického a utopického gnosticismu. Tento typ kritiky 
jsem částečně rozvinul v diskusní části, která ale vyzněla v tom 
smyslu, že základní východiska Voegelinova přístupu mohou posloužit
i na půdě politické vědy.

Hlavní část práce ale byla věnována prezentaci, resp. 
interpretaci, Voegelinova myšlení o řádu. Jako klíčová dějinně- 
logická kostra se nám ukázala být spojnice:

nediferencovaný řád (kosmologické říše, mýtus) - diferenciace vědomí
- ne-řád - teoretická tematizace řádu na podkladě osobně zakoušeného 
ne-řádu - diferenciace vědomí.
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Tato osa (jejíž konkrétní podoba je moje vlastní) je cenným 
Voegelinovým příspěvkem, který popírá příliš zjednodušující chápání 
rozšiřování vědomí, resp. nárůstu vědění. Nebezpečím v dějinách tedy 
není primárně rozšiřování moci na pragmatické úrovni (např. v podobě 
stále nových a účinnějších zbraní), ale samotná skutečnost 
diferenciace vědomí, jež je nejen možností pro adekvátnější 
tematizaci řádu kosmu, duše a společnosti, ale i možností pro jeho 
destrukci.

Nebezpečím se totiž stává, pokud oba póly (božský a lidský) 
neudržíme v napětí a oddělíme je. Výsledkem může být popření 
transcendence, na jejímž pozadí ale vyvstává konečnost člověka, nebo 
„vpád" transcendentního pólu do pragmatického života, pokud se 
budeme „násilně" snažit o znovuobnovení (tímto aktem již ale 
deformovaného) vztahu. První typ deformace přibližně reprezentuje ve 
Voegelinových očích myšlení Thomase Hobbese, druhý pak právě 
gnosticismus, resp. jeho moderní varianta. Jeho kořenům v tzv. 
ekumenickém věku i projevům v pozdějších dobách jsme se věnovali 
ve druhé a ve třetí části, kde nám šlo především o to, abychom 
rozpoznali vzájemnou podmíněnost pragmatického a pravého (ne-)řádu. 
Proto byla pozornost upřena především na existenciální příčiny 
vzniku gnosticismu, ale i na křesťanství, jež pro Voegelina znamená 
především nejvyšší úroveň diferenciace a symbolizace.

Voegelin nezkoumal historické souvislosti a existenciální 
základy křesťanství či klasické filosofie za tím účelem, aby poznání 
tehdejší podoby myšlení napomohlo řešit konkrétní potíže dneška. 
Jeho aspirací bylo, aby tak napomohl rekonstituovat základy vědy o 
řádu, které teprve umožní adekvátní porozumění „naší" moderní krizi.
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VI. Shrnuti

Tématem této práce je zkoumání řádu z pohledu Erica Voegelina. 
(Politickému) řádu zde není rozuměno jako umělému konstruktu lidí, 
ale jako inteligibilní struktuře celku, se kterou se člověk musí 
vlastním úsilím uvést v soulad. Katastrofální zkušeností minulého 
století dovedly Voegelina к pokusům o rekonstituování vědy o řádu - 
politiké epistemé. Za tímto účelem se věnoval detailnímu zkoumání 
dějin, v nichž a v jejichž procesu se snažil nalézt struktury o 
řádu, a především zkušenost řádu v duši jednotlivce. Proto je možno 
o politickém řádu adekvátně přemýšlet až po studiu filosofické 
antropologie, která napomůže objasnit konstanty lidské přirozenosti, 
které se objevují na pozadí nepřekročitelného napětí mezi božským a 
lidským pólem.

První část samotné studie zkoumá právě tento vztah lidského 
a transcendentního pólu a objasňuje základní Voegelinův koncept 
metaxy (mezi), tedy vposledku lidské participace na transcendentním 
pólu. V následující části se věnuji teoretickým i praktickým 
důsledkům pro politický řád, který má za cíl zajistit existenci 
jednotlivce, společnosti, ale i dobrý život. To znamená připustit 
opodstatněnost pragmatického (existenciálního) řádu i existenci řádu 
transcendentního. Třetí část studie pak zkoumá důsledky odmítnutí či 
zatemnění diferenciace, která je vědomím o transcendentním základu i 
o lidské participaci na něm. Tato část uvádí originální Voegelinovu 
analýzu historických kořenů těchto moderních „vykolejení" 
(gnosticismu) i jejich empirickou podobu.

V práci - a především v třetí části - byl analyzován a 
diskutován Voegelinův pohled na modernitu a ideologie.

Klíčová slova: Eric Voegelin, gnosticismus, participace, politická
filosofie, řád
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Summary
The topic of this work was to discuss the question of order 

from the standpoint of Eric Voegelin. (Political) order is not 
understood as an artificial man-made construct, but as an 
intelligible structure of the whole, which is to be attuned to. 
Disastrous experiences of the last century led Voegelin to the 
attempt at rediscovery of the science of order: politiké epistemé. 
To this end he pursued a detailed study concerning history, i.e. the 
subject in which he hoped to find structures of order and, in 
particular, the experience of order in soul of man. Therefore it is 
possible -in his view- to reflect on political order adequately only 
after we have attended to philosophical anthropology which should 
facilitate the detection of constants of human nature. These appear 
against a background of unexceeded tension between poles of God and 
man.

In the first chapter of the main part, I discuss the 
relationship between the human and transcendent pole and I try to 
clarify Voegelin's conception of metaxy (also participation of the 
human on the transcendent pole). In the following chapter, I pursue 
the theoretical and pragmatic consequences arising for the political 
order, whose goal is the preservation of man, society, and good 
life. The result is the admission of both pragmatic and spiritual 
order. The third part analyses the consequences of refusal and/or 
eclipse of differentiation, which differentiation appears to be 
advancing process of rising consciousness of transcendent ground as
well as of human participation. This chapter attends to show also
Voegelins original analysis of modern „derailments" (gnosticism) 
concerning their historical roots as well as their empirical shape.

The work as a whole, but especially the third chapter, was 
devoted to the analysis of Voegelins key concepts, which is his view 
on modernity and ideologies.

Key words: Eric Voegelin, gnosticism, participation, political
philosophy, order
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