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Úvod  
 
Studie analyzuje analogií mezi dvěma autory, kteří se odlišným způsobem a 

v různém čase konfrontovali s totožným fenoménem: depolitizací dějin. Oba 
přístupy jsou vzhledem k aktuální politické situaci značně přínosné, protože 
překračují naturalizované politické obrazy, na nichž současná politická praxe1 
stojí. Jedná se o ideologie, které vštěpují všeobecné vědomí, že politická praxe, 
která implikuje současnou univerzální krizi, je praxí nevyhnutelnou. 
K označení tohoto sofistikovaného mechanismu politiky použiji syntézu 
kritické teorie Waltera Benjamina a Fredrica Jamesona. Oba pohledy se 
pokusím sjednotit z důvodů, které vedou k radikální analýze současného stavu 
politiky. Pojem radikální zde není vůbec nadsazen, pouze odráží současné 
vztahy nadnárodního trhu, státu a politické praxe. Autor se domnívá, že pouze 
na základě totalitního pochopení politické intervence lze současnou krizi 
pochopit způsobem, který adekvátně odpovídá krajnostem všudypřítomného 
neoliberalismu. Nicméně celý problém je zkoumán filosofickou optikou, jež zde 
nehodlá suplovat empirii sociálních věd, faktografii historie, ani práci 
politologie, která se převážně zabývá konfrontací politické teorie s politickou 
praxí. Text se zaměří pouze na vybrané mytologické mechanismy, tedy na 
nástroje, které slouží k prosazení politické intervence jako přirozeného stavu. 

 
 
 
 

                                                 
1  Za politickou praxi považuji současné řízení státu a sjednávání mezinárodních vztahů, 

přičemž tím také mám na mysli zpětnou vazbu nadnárodních společností, které mají vliv na 
lokální politiku a sociální stát. Problémem je, že se z neoliberální politiky postupně vytrácí 
transcendentální jistoty, na které se mohla společnost dosud spoléhat (více o tomto problému 
pojednávám zde: Rakowski, R., Stát a samostatnost. Dostupné na internetu: 
<http://www.blisty.cz/art/61961.html> [cit. 20. 1. 2012]). 
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Politické nevědomí 
 
Svůj text hodlám postavit na jednom ze základních znaků současné krize, 

která se objevuje těsně po druhé světové válce. V této době se kapitalismus 
rozvíjí k dalšímu stupni s novou dynamikou, která se zaměřuje zejména na 
konzum. Filosof, kulturní a literární kritik Fredric Jameson tuto formu 
kapitalismu považuje za základ toho, co je obecně označováno pojmem 
postmoderna2. Inspiraci pro tento vývoj Jameson čerpá z knihy Ernesta 
Mandela Pozdní kapitalismus (1972), ve které je kapitalismus dělen na tři fáze, 
přičemž každé z fází odpovídá jedna epocha (realismu, modernismu 
a postmodernismu). 

Podle Jamesona se postmoderna vyznačuje zvláštním fenoménem ztráty 
dějinnosti, ahistoričnosti, což je také předmětem této studie. výstupuFenomén 
ahistoričnosti prosakuje do teoretické praxe jako politické jednání, které je 
izolováno od dějin společnosti, a namísto toho je sloučeno s vývojem pozdního 
kapitalismu. Jedná se o politiku, která se spojuje s trhem a na základě různých 
mýtů utváří zákony, které kapitalismu pomáhají pronikat hlouběji do soukromí 
jedince. Jedním z nástrojů, jak tohoto průniku jednoduše dosáhnout, je ve 
společnosti potlačit dějinné vědomí, protože zejména dějinnost zaručuje 
konfrontování daného stavu s jeho vývojem. Díky tomuto mechanismu potlače-
ní kritického myšlení, se kapitalismus může prezentovat jako přirozenost. Přiro-
zenost vede k tomu, že se lidé netáží na základní otázku, kde se kapitalismus 
vzal a zda je možné nahradit jej jiným systémem. Podle Fredrica Jamesona je 
ztráta dějinnosti zapříčiněna nadprodukcí komodit, které se odráží v kulturním 
vědomí. Jameson tvrdí, že před masovou produkcí se z kulturních artefaktů 
dalo vyčíst politické nevědomí,3 tj. politicko-ekonomický kontext období, ve 
kterém kulturní artefakt vznikl. S příchodem nadprodukce a postmodernou 
tento odkaz v předmětech téměř vymizel.  

                                                 
2  Pojem „postmoderna“, který zde užívám, není objektem zkoumání. Pouze tímto pojmem 

označuji atmosféru, která se objevuje s příchodem pozdního kapitalismu. Jedná se tedy 
o jakýsi epifenomém nové dynamiky produkce, tj. nového působení produkčních sil, jež mají 
dopad na soukromí jedince. Jak poznamenává Jameson v kapitole Teorie postmoderny, 
problém postmoderny je vždy „problém estetický a politický“. Citováno podle: Jameson, F., 
Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, Duke University Press 1991, 
s. 55. 

3  Jameson zavádí koncept „politického nevědomí“ ve stejnojmenné knize (viz Jameson, F., The 
Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, N. Y., Cornell University Press 
1981). Zde Jameson zavádí nový marxistický rámec, který mu slouží jako finální interpretační 
horizont. Jameson utváří projekt, který by zahrnoval všechny interpretace: pod marxismus 
zahrnou zejména psychoanalýzu a poststruktualismus. 
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Pozdní kapitalismus (postmoderna), jak Jameson píše ve své knize 
Postmoderna, neboli kulturní logika pozdního kapitalismu (1991), se vyznačuje 
základním znakem tzv. „povrchnosti“.4 Povrchnost postupně vytlačuje všechny 
potenciální interpretace kultury, vytlačuje určitou hloubku, která referuje 
k dějinám a kritice společnosti. Povrchnost je v postmoderně zapříčiněna 
nadprodukcí obrazů (simulaker), pastišem, schizofrenií a ztrátou dějinnosti.5 To 
vede k tomu, že postmodernu nelze vymezovat pouze jako určitý styl, nýbrž 
jako druh politicko-estetického populismu, který má zásluhu na tom, že se 
smazaly hranice mezi vysokým uměním a masovou kulturou. Vyjmenované 
příčiny povrchnosti spolu organicky souvisejí: estetická produkce utváří pouhé 
imitace vysokého umění, které původní kritiku společnosti nahradilo pouhým 
nekritickým gestem bez pointy, tzv. pastišem.6 Podle Jamesona postmoderní 
artefakty nedisponují hloubku a jedinečností, kterou by bylo možné inter-
pretovat. A problém spočívá zejména v tom, že tyto povrchní předměty 
nám konstituují prostředí, realitu, kterou obýváme. Jsou to masové kulisy 
života. K poukázání na tento problém postmodernismu si Jameson vypůjčuje 
pojem společnost spektáklu,7 který přebírá z filosofie médií. 

Avšak celý tento systém je u Jamesona značně komplikovaný. Z toho důvo-
du příspěvek omezuji pouze na zmíněnou ztrátu dějinnosti, ztrátu dialektických 
souvislostí, které mají vliv na soudobou postmoderní krizi také v oblasti 
praktického jednání, tedy v politice. Posléze načrtnu určité krajní řešení 
problému, a to na rozboru poměrně starého, leč stále aktuálního textu Dějinně 
filosofické teze od německého filosofa Waltera Benjamina. Benjaminův text tvrdí, 
že musíme dějiny vnímat jako zkušenost, kterou dědíme a předáváme. Ale stále 
platí, že existují určité politicko-ekonomické záměry, které nám tuto zkušenost 
zkreslují (ideologizují).8 

 

                                                 
4  Jameson, F., Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, c. d., s. 6. 
5  Uceleně se těmito tématy Jameson zabývá zde: Jameson, F., Postmodernism and Consumer 

Society. In: Jameson, F., Cultural Turn. London & New York, Verso 1998, s. 1 – 20. 
6  Pastiš je kopírování jiných stylů literatury. Má podobnost s parodií, ovšem značně se liší 

(pastiš je prázdná parodie). Parodie přebírala určité rysy, aby vystihla pointu. Pastiš jen 
vyprázdněné přebírá pouze formy rysů bez původního obsahu. 

7  Tento pojem si Jameson vypůjčuje od francouzského marxistického filosofa Guye Deborda, 
který stejný pojem použil pro název své knihy Společnost spektáklu, kde rozvedl základní tezi, 
že produkce zboží se postupně mění v produkci obrazů. „Spektákl je kapitál na takovém stupni 
akumulace, že se stává obrazem“ (teze 34). Citováno podle: Debord, G., Společnost spektáklu. Přel. 
J. Fulka a P. Siostrzonek. Praha, INTU 2007, s. 12. 

8  V Benjaminově případě to je narážka na pozitivistické dějepisectví, které interpretovalo 
dějiny pouze z pohledu vítězů.  
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Tento znak krize bych instrumentálně označil jako „depolitizace dějin“. Proč 
tento pojem? Jedna z definic pojmu depolitizace, která se objevila v kolektivní 
monografii s názvem Kritika depolitizovaného rozumu, zní takto: „... depolitizace 
znamená proces, v němž se na formování a přijímání rozhodnutí, která mají přímý nebo 
nepřímý dopad na celou společnost, stále větší měrou podílí jen a pouze mocenská 
elita“9. Pokud bych se pokusil tuto definici (ne)přímo našroubovat na závit 
dějin, mohu tak učinit pouze v případě, že vykreslím tezi, proč by se vnímání 
dějin mělo podílet na procesu formování, které má přímý dopad na celou 
společnost. Tedy zodpovědět otázkou, jaký má vliv to, že určitá elita dokáže 
manipulovat s dějinným (ne)vědomím. Jednou ze základních výtek proti 
depolitizaci dějin je její prvoplánová mýtotvornost, která bují právě s nedosta-
tkem historičnosti.  

Jak ukazuje Roland Barthes ve své knize Mytologie, nebo vlastně už i Marx 
v Německé ideologii,10 utváření mýtů je nezbytnou součástí zejména vládnoucí 
politiky (liberalismus), protože potřebuje, aby vládnoucí ideologie byla 
vnímána jako přirozenost. To dopomůže kolonizovat soukromý prostor utlačo-
vané třídy.11 Potom se zde jedná o gnozeologický problém, na jehož základě se 
z jedné skupiny stávají konformní jednici a z druhé skupiny sofistikovaní 
vládci. A to vše na základě určité konformity, které se pěstuje na ideologii, že 
kapitalismus je jediný životaschopný systém. A určitý aspekt krize shledávám 
právě v tom, že stát a politika čím dál více upravuje pravidla způsobem, který 
konformitu rozšiřuje, ne-li dokonce pěstuje.  

Pokud se zbavíme perspektivy emancipovaného světa, toho lepšího 
z možných světů, lépe řečeno, toho alternativního, pak nám nezbývá nic jiného, 
než se s tímto světem smířit a ztotožnit. Problémem ovšem stále zůstává fakt, že 
smířlivost nikdy nepřichází samotná, nýbrž ruku v ruce právě s konform-
ismem. A pokud je společnost konformní, rozpouští se v pasivně daném, což 
znamená, že daný stav věcí považuje za přirozený. 

Jedna z monografií, která se zabývá absencí alternativ k dnešnímu 
ekonomickému systému, pochází z pera anglického filosofa Marka Fishera 
a nese název Kapitalistický realismus. Fisher zde navazuje na koncepce Jamesona 

                                                 
9 Hauser, M., Depolitizace a soumrak liberální demokracie. In: Škabraha, M. (ed.): Kritika 

depolitizovaného rozumu: úvahy (nejen) o nové normalizaci. Jihlava, GRIMMUS 2010, s. 105.  
10  Ideologie podle Marxe: vědomí, jež vytváří obraz světa, jenž je charakteristický pro vládnoucí 

třídy. Vládnoucí myšlenky v jednotlivých epochách jsou myšlenkami vládnoucích tříd. 
Třída vládnoucí materiální silou má k dispozici všechnu produkci, je ve výhodě, a může tak 
mít i ve své moci nejen materiální sílu, ale i sílu duchovní, protože ta je vždy implikována 
silou materiální. Vládnoucí třída tedy vlastní materiální a duchovní sílu a vytváří obraz 
nadvlády, který si chce udržet, aby tuto vládnoucí třídu nenahradila třída jiná. 

11  Barthes, R., Mytologie. Přel. J. Fulka. Praha, Dokořán 2004, s. 147. 
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a Slavoje Žižeka, „podle kterých je [dnes] snazší si představit konec světa než konec 
kapitalismu“12. Pojmem „kapitalistický realismus“ Fisher vyjadřuje aktuální 
nastavení politicko-ekonomické ideologie (jež je blízká zejména neoliberal-
ismu). Tato politicko-ekonomická ideologie omezuje společenské myšlení 
a jednání a má za úkol pěstovat a vštěpovat představu, že kapitalismu je „dnes 
jediný životaschopný politický a ekonomický systém“, a přesvědčit, „že je zhola 
nemožné byť si jen představit vůči němu [kapitalismu] nějakou koherentní 
alternativu“13. Fisher kromě umlčených alternativ taktéž poukazuje na 
rozšířenou depolitizaci dějin, již ilustruje na katastrofických filmech. Z toho 
důvodu použiji ještě jeden Fisherův citát, který, ve stylu Waltera Benjamina, 
poukazuje na rozšířenou ahistoričnost: „Nikdo neví, co přesně pohromu způsobilo; 
její příčina leží někde v daleké minulosti, je tak absolutně oddělená od přítomnosti, že 
nám připadá jako vrtoch nějaké zlomyslné bytosti: jako jakýsi negativní zázrak, kletba, 
kterou žádné pokolení nemůže odčini.“14. Citace reaguje na absenci sociálního 
nevědomí, které kvůli ideologii kapitalistického realismu nemá potřebu se tázat 
na to, kde se vůbec kapitalismus vzal. I když jsou negativní dopady 
katastrofální, má tento stav punc zákonité přirozenosti.  

Ovšem pokud hovoříme o logice pozdního kapitalismu jako o spojení 
produkce a populismu (Jameson), pak lze univerzální krizi připsat zejména 
politice, protože ta zamezuje, aby do politické intervence prosakovaly poznatky 
jiných disciplín (zejména politologie samotné). Poznatky jsou buď izolovány, 
nebo rovnou eliminovány (příkladem je rušení neperspektivních oborů 
a omezení financí na humanitní vědy). A to z prostého důvodu, že politická 
praxe, o které zde hovořím, již není praxi politickou, ale pouze slepou apologií 
tzv. mýtu neustálého růstu. Je to politika pozdní produkce, nové dynamiky 
kapitalismu. Jedním z mnoha příkladů je např. chystaná reforma školství, která 
plánuje řídit školy jako podniky.  

Celkové lze z výše popsané situace usoudit, že produkce pozdního 
kapitalismu si podřídila vše: od přírody a subjektu až po teorii. Hovoříme 
o krizi samotných ideálů: politická intervence se již nezaobírá o chod obce 
a kvalitativním blahem jedince. Místo původního pokroku zde máme pouze 
vyprázdněnou formu růstu růstu, tj. gestell15 (ekologicko-politická krize), zcizení 
(depersonalizace – lidé a mezilidské vztahy se proměňují v pouhé předměty), 
komodifikaci (předměty se proměňují v pouhé objekty směny) a nakonec smrt 

                                                 
12  Fisher, M., Kapitalistický realismus. Přel. R. Baroš. Praha, Rybka Publishers 2010, s. 10. 
13  Tamtéž. 
14  Tamtéž, s. 11. 
15  Jedná se o Heideggerův pojem, který má znázorňovat atmosféru moderní techniky a jejího 

způsobu odkrývání.  



Kríza v politike – politika v kríze? 

 26 

subjektu (zánik moderního individua – krize identity). V součtu všech těchto 
jevů se lze bavit o tzv. mýtu spravovaného štěstí,16 který skutečnou krizi maskuje, 
který maskuje to, že vůbec krizi máme, tedy, že jsme postaveni do situace, kdy 
musíme jednat a měnit, zvolit si mezi zkázou, nebo alternativou (jak nám káže 
řecká etymologie a tvrdí prof. Bělohradský). Kontrast této situace si zcela 
adekvátně žádá připomenout určité východisko Waltera Benjamina, který 
problém krize před necelým stoletím taktéž teoretizoval. 

 
Dějinně filosofické teze: Vždy historizovat! 
 
Text Dějinně filosofické teze je fragment z roku 1940,17 který je dnes znovu 

v kurzu a to zejména díky svému ojedinělému naléhání na aktivní změnu 
režimu, který se tehdy proměnil v krvavý fašismus. Benjamin stejně jako 
Jameson prosazuje historicitu, která je založená na organickém vnímání 
filosofie, politiky, umění, tedy na spojení teorie a praxe. Ovšem u Benjamina je 
ještě jeden zdroj a to teologie, která zde figuruje jako aktivní prvek, který 
probouzí myšlení z konformního spánku zapříčiněného ahistoričností. 
Benjamin se považuje zejména za historického materialistu, filosofa dějin 
a teologii instrumentálně používá k oživení tehdy zvulgarizovaného material-
ismu, který si držel monopol nad výkladem dějin. Benjamin se snoubením 
filosofie dějin a teologie (židovského mesianismu)18 pokouší navrátit praxi její 
tady a teď. Na rozdíl od marxismu se Benjamin nedomnívá, že dějiny musí projít 
určitým vývojem, peripetiemi, abychom dosáhli lepšího světa, tedy utopie 
beztřídní společnosti. Tvrdí, že stejně jako může mesiáš vstoupit na jeviště 

                                                 
16  Totalita blahobytu, která utišuje požadavky člověka a drží pocit štěstí v ideální kondici. 

Lidské potřeby jsou ošetřovány jak v soukromí, tak ve společenském životě. „Lze-li zde ještě 
vůbec mluvit o štěstí, pak jedině o štěstí spravovaném.“ Citováno podle: Marcuse, H., 
Psychoanalýza a politika. Přel. L. Sochor. Praha, Svoboda 1970, s. 39.  

17  Jedná se o poslední text, který Walter Benjamin před svou smrtí stačil napsat. Celý text je 
radikální reakcí na radikální situaci nástupu fašismu. Benjamin se po napsání pokouší 
emigrovat do Ameriky, ale je chycen na španělských hranicích, kde páchá sebevraždu. 

18  „Jak známo, byl prý kdysi sestaven automat, který měl na každý tah šachového hráče odpovědět 
takovým protitahem, aby si zajistil vítězství v partii. Loutka v perském šatě a s vodní dýmkou v ústech 
seděla před šachovnicí, která ležela na prostorném stole. Systém zrcadel budil iluzi, že je stůl ze všech 
stran průhledný. Ve skutečnosti seděl uvnitř hrbatý trpaslík, který byl mistrem v šachové hře a pomocí 
provázku vodil loutce ruku. Protějšek k této aparatuře si lze představit ve filosofii. Vyhrát má vždycky 
loutka, které se říká „historický materialismus“. Může si to beze všeho rozdat s každým, vezme-li do 
svých služeb teologii, která je dnes, jak známo, mrňavá a škaredá a tak jako tak se nesmí ukázat na 
denním světle.“ Citováno podle: Benjamin, W., Dějinně filosofické teze. In: týž, Dílo a jeho zdroj. 
Přel. V. Saudková. Praha, Odeon 1979, s. 9. 
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dějin, můžeme se stejně tak kdykoliv vykoupit revolucí, poněvadž jsou 
v dějinách pro změnu stále otevřena zádní vrátka, kudy může spása přijít. 

Metafora s příchodem mesiáše má smysl pouze v interpretaci vzhledem ke 
světu sekulárnímu. Benjamin reaguje na krizi moderny a pokroku, který 
vyprodukoval mechanické vnímání dějin u teoretiků II. a III. Internacionály. 
Vulgární materialismus se domníval, že našel klíč k dějinám, což vedlo 
k nekritické apologii pokroku, apologii, která se nekontrolovatelně řítila do 
propasti (stejně tak jako dnešní růst růstu).  

Podle Benjamina je kolektivní změna podmíněná radikálním pochopením 
minulosti. Jde o určitou epistemologii, která nahlíží na minulost a přítomnost 
kontinuálně, a zároveň tento pohled doplňuje o utopický prvek lepšího světa, 
o prvek, který byl podstatou všech minulých bojů a proher. Základní teze 
a zároveň podstatný požadavek k dosažení vítězství spočívá v nevyhnutelné 
potřebě interpretovat dějiny z pohledu utlačovaných a poražených (základ histo-
rického materialismu a Benjaminovy kritiky pozitivistického psaní dějin). 
Teologii, kterou Benjamin předkládá, můžeme rozeznat na základě fundo-
vaného výkladu dvou judaistických termínu: vzpomínání a vykoupení.  

Benjamin až romanticky poznamenává, „že existuje tajná úmluva minulých 
pokolení s našimi.“ A dodává: „Byli jsme na zemi očekávání“19 (Teze II). Pokud si 
přejeme zůstat věrní historickému materialismu, tj. vnímat dějiny jako neustály 
boj mezi utlačovanými a utlačovateli, nesmíme zapomínat na minulé tužby 
předešlých generací, na příkoří při naplňování cílů, za které tyto generace 
bojovaly. Benjamin předkládá imperativ vykoupení, tj. realizace všech minulých 
tužeb – naplnění minulosti (dějin).20 Díky němu se ovšem nejedná o pouhý 
popis dějin, který si nárokoval vulgární materialismus, nýbrž se jedná také 
o nápravu emancipace utlačovaných. Z toho důvodu váže minulé generace 
s námi tajná dohoda a my tuto dohodu nemůžeme jednoduše zahodit 

                                                 
19  Tamtéž. 
20  „K nejpozoruhodnějším zvláštnostem lidské duše,“ říká Lotze, „patří vedle spousty sobectví 

v jednotlivci všeobecná nezištnost přítomnosti vůči budoucnosti.“ Myšlenka poukazuje na to, jak je 
představa štěstí, na němž lpíme, úplně závislá na čase, do něhož jsme jednou provždy byli svou 
existencí vrženi. Štěstí, které by v nás mohlo budit závist, je možné jedině v ovzduší, které jsme 
vdechovali, s lidmi, s nimiž bychom mohli mluvit, s ženami, které by se nám mohly oddat. Jinými 
slovy, v představě štěstí neodlučně kmitá představa vykoupení. S představou minulosti, kterou 
pokládají dějiny za svou záležitost, je tomu stejně. Minulost s sebou vede časný rejstřík, skrze nějž 
bude odkazována na vykoupení. Existuje tajná úmluva minulých pokolení s naším. Byli jsme na zemi 
očekáváni. Přinášíme si s sebou, jako každé pokolení, které bylo před námi, slabou mesiášskou sílu, na 
kterou má minulost nárok. Levně se s tímto nárokem vypořádat nelze. Historický materialismus to ví.“ 
Citováno podle: Tamtéž. 
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(způsobem, jak se o to pokouší dnešní depolitizace dějin: dohodu zdiskre-
ditovat a nahradit ji falešným štěstím, naplněným falešným pokrokem) 

Z této interpretace lze vygenerovat jeden základní požadavek, který stojí na 
neustálém obnovování kritického vědomí, které zaměřuje pozornost na 
minulost. Politické myšlení stojí před dějinami, které jsou dezinterpretovány, 
protože vnímají dějiny pouze z jedné strany, a to z pohledu politicko-ekono-
mického, z pohledu, který v dějinách nezachycuje stopu lidského utrpení. 
Z toho plyne, že přiblížit se pouze vítězům vede k přiblížení se dnešním 
pánům. Ti jsou bezprostředními dědici vítězů dějin. Pouze na základě radikál-
ního způsobu uchycení dějin je možné porozumět současné společnosti a od 
nejhlubších kořenů ji změnit. 

Na exkurzu do Benjaminova myšlení lze spatřit, že samotný problém neleží 
pouze v depolitizaci dějin jako takové, ale také v tom, o co vše nás depolitizace 
dějin připravila. V našem případě to jsou zkušenosti. V momentě, kdy jsme 
přišli o touhy minulých generaci, jsme zároveň přišli také o touhy své, které 
zaručovaly vykoupení, naplnění dějin. Zmizela Benjaminova tajná dohoda, 
která nás váže k minulým generacím. To znamená, že došlo k upuštění páry na 
ventilu akutní změny, protože prázdné místo po našich tužbách bylo vyplněno 
tužbami zvenčí, které nám určují po čem a jak toužit: vše ve jménu falešného 
štěstí. A pokud jinou perspektivu nemáme, schází nám obsah pojmu 
vzpomínání, který by implikovat aktivní změnu systému a prosazení určité 
alternativy. 

 
Závěr 
 
Musíme stejně jako v Marxově koncepci dějin čekat až se kapitalismus sám 

přes své rozpory zruší, nebo můžeme jednat? Musíme čekat, až se uzavře 
poslední galerie? Musíme čekat, až se uzavře poslední humanitní obor na 
vysokých a středních školách? Musí dnešní bujení xenofobie expandovat až 
k fašismu? Musí nezaměstnanost vystoupat na kritických 21% stejně jako ve 
Španělsku? Musí se zavřít poslední fabrika? Jakými peripetiemi musíme projít? 
Nebo můžeme zatáhnout za záchrannou brzdu v rozjetém vlaku dějin? 
Problémem stále zůstává, jak dostatečně označit krizi tak, aby byla brána vážně, 
jako krize propletená od politiky až po ekologii. S výčtem těchto otázek si 
dovolím označit krizi také to, že politické jednání osciluje mezi svým původním 
významem a významem, který je definován svobodným trhem. Potom bychom 
zde měli chápat politiku ve dvou rovinách. A) jako teorii, která je od antiky 
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teoretizovaná až k současnosti. B) jako politiku, která je pouhým prostředníkem 
mezi společností a zájmy trhu.21 

Možným východiskem, které by politickou praxi svedlo z kolejí krize, lze 
hledat v syntéze minulosti, přítomnosti a nezbytné budoucnosti. Ovšem budou-
cnost jako taková může být chápána pouze jako utopický prvek, který 
představuje naplnění dějin. Důležité je identifikovat tu správnou utopii, což 
v důsledku znamená, že budoucnost bude plánována vzhledem ke společnosti, 
nikoli k produkci samotné. V politickém nevědomí je zakódován proces 
pokroku, který produkci staví do role, jež má implikovat kvalitnější život 
jedinců ve společnosti. Ale opak je pravdou, současná politická intervence je 
kontraproduktivní: nechala společnost infikovat zájmy menšiny a vládnoucím 
trhem. Místo prostředí zde máme součet komodit, které nám konstituují 
prostředí, jež obýváme, a není známky po tom, že by politika stála na straně 
jedince, jak by tomu v ideálním případě mělo být. Utopii už dávno není lepší 
svět, ale pouze alespoň zachovat aktuální stav, který se nebude nadále 
zhoršovat. Je to mýtus vyprázdněného pokroku: mýtus neustálého růstu, který 
jako vyprázdněné gesto (pastiš) supluje osvícenecké manýry emancipace 
člověka.  

Pokud se tento mýtus má denaturalizovat, pouze v případě, že politická 
intervence bude zahrnovat dialektické vzpomínání, které nezaručí pouze 
naplnění minulosti, ale také poslouží jako negace této ideologie růstu růstu. 
V teorii můžeme identifikovat dva základní způsoby jak denaturalizovat 
politické mýty: 1) sémiologická dekonstrukce,22 2) historicita. Celý příspěvek se 
pokoušel stavět právě na historicitě, která mýty konfrontuje s dějinným 
vývojem, což ovšem předpokládá určitý smysl pro dějinné vědomí. A celý 
příspěvek bych zakončil otázkou: Jak do politické intervence dějinné vědomí 
navrátit? 

 
 
 

                                                 
21  Politická praxe zapomíná jak na svůj samotný předmět, který ji zaručoval, tedy jednat podle 

zájmů většiny, tak zapomíná na své dějiny teorie. Dnešní politická praxe, které disponuje 
většinovou moci, již nereferuje k zájmům démos, lidu, nýbrž je pouze prostředníkem mezi 
globální produkcí a konzumní společností. 

22  Za hlavního představitele sémiologické dekonstrukce lze považovat již zmíněného 
francouzského literárního vědce a filosofa Rolanda Barthese, který v padesátých letech 
probudil zájem o kulturní mýty. Barthes vytvořil sofistikovaný sémiologický systém, který 
mýty rozebírá na základě znaku (označující a označované). Ovšem tuto metodu jsem v textu 
příliš nerozváděl, protože nezahrnuje potřebnou historicitu. Barthesovy analýzy směřují 
pouze na lokální mýty (zejména reklamy).  
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