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Úvodem 
 
Téma „svoboda – rovnost – pořádek“ je na počátku 3. tisíciletí až nezvykle 

aktuální. Ne proto, že by lidská civilizace potřebovala vysvětlit význam 
a funkci jednotlivých pojmů, ale proto, že jejich spojením, podmíněným 
plejádou nejrůznějších integračních procesů probíhajících od nástupu vědecko-
technické revoluce na planetě Zemi, je stále více zřejmé, že jejich fungování ve 
smyslu myšlenkové syntézy, stále nejsme schopni řádně porozumět [3, s. 118]. 
Důkazem toho je současná celosvětová krize nejšíře pojímaných společenských 
vztahů. To, co je vnímáno jako kreativní poznatek pro ekonomický růst 
v podobě deregulace a privatizace, je stále více a více zpochybňováno 
specialisty dlouhodobě působícími ve vrcholných světových obchodních 
a bankovních institucích. Proces, který N. Hertzová působící v Centru pro 
mezinárodní obchod a management na univerzitě v Cambridgi, nazvala 
„plíživý převrat“ [5] vyvolává stále větší frustrace ekonomicky vyspělých 
společností světa. Vlivem ekonomických zásahů do fungování společnosti se 
vzdaluje fenomén globálního kapitalismu od principů svobody a demokracie. 
A právě tento, na počátku 3. tisíciletí zcela zřetelný rozpor poznamenávající 
fungování i Evropské unie je obsažen v otázce; Kam kráčíš demokracie? 

 
Jak rozumíme termínu „pořádek“ 
 
Rozumějme termínem „pořádek“ náležité uspořádání (čehokoliv). Každé 

konkrétní uspořádaní je determinováno určitým kritériem, podle něhož 
k tomuto uspořádání došlo. Sběratel poštovních známek může tímto kriteriem 
vnímat rok vydání známky, místo jejího vydání, charakter obsahového sdělení 
na známce, velikost plochy či tvar známky apod. Je ale přirozené, že někomu se 
líbí známky pouze ve tvaru trojúhelníku a ty se mohou stát předmětem jeho 
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sběratelské činnosti. Jiný sběratel bude milovat známky zobrazující pozemskou 
faunu a konečně pro dalšího bude důležitá preference známek pocházejících 
z období 1. světové války. Znamená to ale, že ten kdo sbírá známky s obrazy 
pozemské fauny má cennější sbírku než ten, kdo shromažďuje známky, 
pocházejí z období 1. světové války? Vezměme jiný příklad, tentokrát 
z univerzitního prostředí a publikační činnosti vysokoškolských učitelů. 
Vysokoškolský pedagog může tímto kritériem pro prezentaci své činnosti 
vnímat např. realizaci výstavy v prestižní galerii, jiný může toto kritérium 
spatřovat v účasti na významném evropském hudebním festivalu, další tímto 
kritériem může vnímat vydání publikace s regionálním dosahem, jiný vydání 
beletristicky zpracovaných textů v zavedeném, po více než století existujícím 
knižním vydavatelství a konečně jiný vysokoškolský učitel může tímto 
kritériem rozumět publikování v karentovaném časopise hodnoceném systé-
mem RIV. Znamená to ale, že ten, kdo vykazuje publikační ohodnocení 
v systému RIV, dosáhl větších výsledků než ten, komu se podařilo koncertovat 
na Pražském hudebním jaru, nebo vydat knižní titul, který veřejnost přijala tak, 
že nakladatel s radostí reagoval dalšími dotisky? 

Antoine de Saint Exupery se vyjádřil v Citadele – rozsáhlém filosofickém 
eseji, zřetelně. Mýlí se ten, kdo chce vytvářet povrchní pořádek, protože neumí 
vládnout z dostatečné výšky, aby odhalil chrám nebo loď nebo lásku. Místo skutečného 
řádu nastolí pouze četnickou disciplínu, kde všichni táhnou jedním směrem a kráčejí 
stejným krokem. Budou-li všichni tvoji poddaní jeden jako druhý, žádné jednoty jsi 
nedosáhl, neboť z tisíce totožných pilířů vznikne jen duchaprázdné zrcadlení, ne však 
chrám. Dokonalost by pak v takovém postupu znamenala, celý ten tisíc poddaných pobít 
a uchovat jednoho jediného. Skutečným řádem je chrám. Pohyb stavitelova srdce, který 
podoben kořeni svazuje rozličnou hmotu, právě tu rozličnost potřebuje, aby se stal 
jednotným, mocným a trvalým. Nemá smysl se pohoršovat, že se jeden člověk liší od 
druhého, že touha jednoho odporuje touze druhého, že jazyk jednoho není jazykem 
druhého. Naopak, měl bys být rád, neboť jsi-li tvůrce, zbuduješ chrám tím vyšší, a ten 
jim pak bude společným měřítkem. Avšak slepý je pro mne člověk, který si představuje, 
že něco tvoří, když rozebere katedrálu a kameny srovná do řady podle velikosti. [4, 
s. 136]. 

Nové uspořádání společnosti je patrně jednou z největších výzev, před níž se 
nachází nejen Západní civilizace, ale celá pozemská ekumena. Mechanické 
chápání reality podle momentálně platného souboru kritérií je patrně tím 
nejzávažnějším faktorem podílejícím se na krizových stavech s negativními 
celoplanetárními dopady. Je nutno znovu se zamýšlet nad způsobem humán-
nější organizace světového společenství lidí (řádem). Spolu s Exupérym je ale 
potřebné zohlednit jím formulované poznání. Řád pro řád je karikatura života. 
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Pokud nastolíš život, buduješ řád, ale když nastolíš řád, nastolíš smrt. [4, s. 120]. 
Přílišná víra v institucionální moc přivedla vyspělou Západní civilizaci 
k prohloubení dichotomických rozporností objektivity a subjektivity lidské 
existence. Znovu harmonizovat tyto vztahy znamená uplatňovat takovou 
organizaci prostoru, v níž by byla opětovně nastolena důvěra lidí jako soulad 
normativní a emotivní garance. Shodnout se na racionálně užitkových aspek-
tech lidských činností nikdy v minulosti nečinilo zásadní potíže. Shodnout se 
ale na způsobu lidského bytí jako úcty člověka k člověku či pokornému vztahu 
lidí k jejich vnějšímu prostředí již tak prosté není.  

 
Jak rozumíme termínu „rovnost“ 
 
Rovností bývá často rozuměna stejnost (např. 3 jsou v rovnováze s 3). 

V realitě společenských vztahů představuje ale symetrická rovnost jen nepatrný 
zlomek rovnovážných stavů. V rozhodující míře jsou zastoupeny tzv. 
asymetrické rovností (např. 4 jsou v rovnováze s 3). Rovnost bývá vnímána 
především jako jednota růzností propojená důvěrou, kterou však nelze 
determinovat jen jako společenskou normu. Historickým vývojem byl vznik 
důvěry predikován jako důsledek složitého společenského procesu, na jehož 
počátku se nachází člověkem komplexně poznávaná realita (syntéza 
racionálních a iracionálních faktorů). Teprve toto poznání mu umožňuje, aby 
při vnímání časoprostorových diferenciací mohl rozvíjet vedle obsahového 
poznání i empatii a společenskou toleranci s následně generačně ukotvenými 
pocity důvěry. Autor myšlenky evropského severského modelu rozvoje 
společnosti R. Nilsen [6, s. 121] uvádí: „Rovnost, nikoliv nerovnost, a s tím 
spojené všeobecné zapojení obyvatel do hospodářského rozvoje a politiky byly 
předpokladem přechodu evropských severských zemí v moderní průmyslové 
společnosti“. Severský demokratický model společnosti s nehierarchizovanou 
strukturou a masovou angažovaností obyvatel se stal realitou současného 
globálního světa.  

Důraz kladený v ostatních částech Evropy na racionalitu lidské existence 
vedl k jednostranné nadřazenosti ekonomických kritérií pro většinu 
společenských procesů, včetně nazírání na samotný život člověka. To způsobilo 
hromadný příklon lidí k hodnotám charakterizujícím konzumní způsob života. 
Podle M. Sedláka [8, s. 85] „Spolu s tímto trendem postupuje duchovní 
a kulturní chudnutí společnosti a její deformace. Formuje se jednorozměrný 
člověk bez humanistické podstaty, jehož průvodními jevy jsou egoismus, 
agresivita, korupce, brutalita,…“. Na egoismu jako jedné z forem indivi-
dualismu byl založen kapitalismus. Tento rozvojový princip je ale v rozporu 
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s chápáním křesťanské morálky. Proto stále častěji zaznívají hlasy o eko-
nomické nevyhnutelnosti transformace kapitalismu [5, s. 112].  

Život obyvatel průmyslově vyspělé Západní civilizace probíhá na počátku 
3. tisíciletí ve znamení nejrůznějších fragmentací; fragmentace rozličných 
přístupů k životu či fragmentace životních tužeb a přání se stává nosným 
momentem, podněcujícím naše tíhnutí k individuálnímu, a tedy nekonečně 
rozmanitému výběru nejrůznějších životních stylů. To ale vede k potřebě 
akceptovat kulturní různosti determinované kontinuitou času (smíření s časo-
prostorovou diferenciací světa v dílčích hierarchických úrovních) a uvědomění 
si vlastní identity, jak ve vztahu k vnějšímu (krajina, sociální komunity), tak 
i vnitřnímu prostředí člověka (duchovní úroveň, intelektuální potenciál apod.). 
Duchovní tradice nejsou nikdy jenom v nás, ale jsou součástí našeho vnějšího 
prostředí, jímž jsme ve svých projevech a činnostech determinováni. Vlastní 
identitou s nimi pak vnášíme do svých činností kulturní návyky a vlastní 
odpovědnost.  

 
Jak rozumíme termínu „svoboda“ potažmo demokracie 
 
Ústavní právník a komentátor české politiky z velšského Cardifu, J. Přibáň 

dlouhodobě varuje před privatizací veřejné moci. Máme-li pojem svobody 
vnímat ve vztahu k demokracii, pak nezbytně musíme vycházet ze znalosti 
toho, co nikdy udělat nesmíme [7, str. 8]. Jinými slovy, i to co není zakázáno 
(rozumějme právní normou), by nemělo znamenat, že je povoleno! Takovéto 
vnímání reality ale souvisí s akceptováním morálky a etiky. Tyto aspekty reality 
se ale zejména rozvojem ekonomické a politické globalizace postupně dostaly 
mimo stěžejní pozornost lidských činností. Mnoho intelektuálů, mezi nimi 
i americký filosof John Dewey [2] proto upozorňuje na potřebu reinterpretace 
demokratické teorie. Demokracie jako jedna z klíčových kategorií jak politické 
teorie, tak společenské praxe je v současném světě zužována na procedurální 
hlediska, představovaná právními zakotveními lidských a občanských svobod 
či jejich soudními a mimosoudními garancemi (např. ombudsman) a principy 
uspořádání soustavy nejvyšších státních orgánů a vertikálních struktur státu 
umožňujících princip dělby moci. Jen stěží lze ale redukovat demokracii na 
pouhou racionálně vnímanou technologii moci, a když ano, pak v konečných 
důsledcích toto vnímání reality směřuje k omezování a zániku demokracie jako 
takové. Z tohoto pohledu se jeví reinterpretace demokratické teorie právě ve 
smyslu znovuobnovení pojetí demokracie jako mravního a duchovního postoje, 
jako neobyčejně aktuální. Snaha o opětovné vnímání svobody v podmínkách 
demokracie jako způsobu bytí Evropanů je založena na takových hodnotách, 
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jakými jsou: úcta jednoho člověka k druhému, poctivost v jednáních 
a činnostech člověka, tvořivá práce v nejširším slova smyslu, dobré vychování 
jako vklad determinovaný funkční a silnou rodinnou výchovou, vkus jako 
výsledek reinterpretace pojmu spotřeba a odklon od propagace konzumních 
zvyklostí života lidí, solidarita jako výsledek reinterpretace pojmu lidské 
pomoci ve smyslu posilování empatických principů vnímání reality, respekt ke 
kultuře jiných společenství a národů, či pokorný vztah k přírodě a ke kráse, 
kterou vytvořily předchozí generace a znalost ducha krajiny (genia loci, genia 
regionis) [9]. Novou potřebou komplexně vnímané reality se proto jeví 
propracování axiologického přístupu vnímáni demokracie jako konkrétního 
typu lidské kultury vyvěrajícího z obecně sdíleného mravního řádu, ducha 
veřejného života a úcty k lidské pospolitosti.  

 
Závěr, aneb o potřebě spolupráce sociálně politických managementů 
krajiny 
 
Vnímání integrované reality světa je determinováno třemi prostorově, 

obsahově, funkčně a významově chápanými úrovněmi. Člověku nejbližší 
úroveň s dosahem lokálním až regionálním je dána vnímáním lokálních prvků 
reality (místní specifika a zvláštnosti). Úroveň s dosahem regionálním až 
makroregionálním představuje vnímání prvků podmíněných regionálně 
(kulturně historické). Konečně úroveň s dosahem globálním představuje 
vnímání prvků podmíněných univerzálně (obecně lidské a humánní). Všechny 
tři úrovně vyžadují nejen profesionální sociálně – politické managementy 
řízení, ale i vzájemnou spolupráci. Pokud máme porozumět komplementárnosti 
pojmů svoboda, rovnost a pořádek, pak sociálně-politické managementy 
krajiny o různých funkcích a významech musí spolupracovat na bázi důvěry. 
Ta je vždy konsenzem. Opačně to ale platit nemusí. Konsenzus nemusí vždy 
obsahovat mandát důvěry. Přední evropský politik Giuliano Amato [1] říká: 
„Je-li politika založena pouze na konsenzu bez mandátu důvěry, nemůže měnit 
babylon zájmů ve věž, která by fungovala.“ Z toho vyplývá jedna z největších 
výzev pro lidstvo 21. století. Nalézt nový společný klíč k řízení lidské 
společnosti, a tím i tvorby konsenzu prostřednictvím důvěry.  
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