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2so
ní cl,tov* pť'edpoJatogt, aouhl.asná ěí gdnÍtará, k pouhér.;r.r slovu

obJektÍ,víta1 ryvo).ávaJÍcí snahu o výluěně 1deo].o5lcké sdůvodně-

ní čt o racÍ.onal1zacl odpov{dqjíeí varze aaujetí" i.ohraíng 96

proto aepoň naanaělt přÍalu3né u,otlvy, uksaat útvar3rn předpokf,"a.

d,y 1 podaínky' Jež a€ v tonito neobyčeJrrě konp}ercnín Jovu up}at*

ňujÍ* P.udeme přt toa. respe]ctovat ná}r]"e&, .;:e tdc1n6 věe, ani ta

neJhodnotněJěí n beav3ifuradnil přtJínianei, nenÍ a neri';ů'že být proeta

určl't31ch úska.].í a otťrut' etoJně Jako ;;řihlť;*t k ilo*nrání, r:gl l.

tu neJoš1cn6Jšť a ne.Jvíce odgiítenru gkutečncet lae v hybrr'cstÍ' ží-

vota inta,3povat plcdnýn. a prcdukt1vníu. způso.!:elr".

l.íebudane proratír' acůvodňovat, proě objektivita piaedatavuje

v řlvctě kladnc;; č1 aé.pornou hocnctu, ,ildn ;iříspívá k roavoJí 1

vzaatupu žlvota nebo naopak žlvot ohrožuJe a podponrje jeho lípg-

ďek a do6anerael. Spíše ae pokuoí*e pnonkourlatr €o vlaatně obJ&*

tivtta at6].eeňuje a v Jak"jch oouvíglogtech *l"votnÍch pohybů 8g

útvary obJektlvíty vJrnoetJír A v dg.].sÍg e]-edu gÍ paE poloĚíne

otégkur jakou tllohu přÍ arodu a bucoví,nÍ obJ*t1vtty hrgJe 1:rá-

vě urění, ke ktgrlb podob,:1n objekt1vtty př1epívd:, případně zda

nepopírd omotny prtnctp obJektlvity uřl v a,ákladech.

Cbv;flclý Jazykový úzur. nfui gice nabízí předběžnó srrěrnl.ce,

nehat onc rbýt ot'Jekt1mí" so zde poclii*Je 
"jako ž1votní zlek a

kladne. hcdnol-a1 znamen;i aeho1lriost bjt věcný' př.1Jíl"'at ;rarok přÍ.

g].uán* věel a n& ad'k].adě takovdho nlinoku p.řeircna'L pokušerrÍ Iíbo-

nlle a svsvo1e, teeiy sklon k oui:Jektiyiouiu. r k*yž se všag doginí-

viíne' ře uvedend g*6rrrl.ce nen{ nEi}rodniú arri beavýananincin prozatíl.

Jl. poml.nen'e a budone ko at.ín*Ind problematlce ;'řistupovat bez jaké-

bokolt pŤedběĚn,$ho ugttJetí.

$aBtotrré terniíny cbJekt a ob,Jektivtta prukaaují na odpovÍdají.

cí protlpdly aubJekt a subJekttv1ta a jeJlch pIrrý význan J.ze te-

::;at1zovat Jwi na základě JeJ1ch vzáJgnxr,é vaalr3r. Fotu$ vík1ad ob-
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Jektlvtty nutnč předBok}áůá gouběžný rogbor eubJokttvl'ty a oba

útvar}' gg vyhraňuJí a obJasňuJí a2 že své vz{lesJrogti. l.lebudeg;e

glce apl.tcttně gkounat gpoJÍtost1 a eharakterietieká napětí abou

pó:.'r v celdn roaoahu, n1cnóně bu<ia uřítačne , přih1*drr6n.g-11 k uve-

dend vagbě všude, kde by oa obJevtly aúk}ndní n*jaanaoti '

Íi].ovt: se&o a jeho crdvoagnlny vznlkly v korrtextu 3'at1n3' a prs*

vě zde by13r vJpraeovdny .jeJtch snčroqiatnó výanauy, Jež ..sou pak

apI1kovány, zároveň tďy teké 1nterpretov;-iny, v prrlběhu da"lšíhc;

uřÍvání i:řÍs}. šných slov í temrírrů v rozÍ,arrit;ch jaz;,kovjch oblaa-

t.ech* V prsvodnÍc jaaykovsn prostřadí oe r;oujÍ jednak v;:anany

pŤedpony ob.r vystupuJíeí ověon takd seil.oetatn* jelko pilcČlořita,

a to jabo ornqěerrÍ uÍsta, ted.' ve sgiyts3.u *iraehrlliet ge před něě1tň,

dé.le ve význainu úče].u nebc dúvodu, tJ. ;ako *pro něcc* a Fk vůlí

něčenrrn nebo také ve vý,znmu etrlktně kauať:lního Bproto'; oE t$-

to příčin}'' a koneěně psk ve anyo}u dostí šlroee pcrjatdho 'pro-

t!'' , nřípadns ''kof-6n'' r ilg6sn6 výl;J.uvnó jgou rovněÉ v}lznamovii okru*

hy eJ-ova obíectua a Jgho ocvcaentn. ide ge nabíaÍ přodev$ír" pou}raa

ng tol Co sto.jd 51 1e;ií naproti, dť.Ie poukaz ve v31zrrer.,u všehor Co

Je v3rdť;no napospas, nebc iakc1 poukaz na cosl, co L&:.' vyčÍtat nebo

k].ágt za v1nu, a koneěně zde vyntupuj€ v1'gÍ]6 rpředuět''.

1Íř př1 celkonn povrchním a 6loba1nírr po$J-gdu oe tu tedy v5r-

h,raňuj{ ;'iříriajuenšínr tť.Í" relevantlrÍ výanwóvtí okruhyn ;eJ1chř

s&šrrrtce l-.,ude ř*doucí s].edovat.

Prvlrí l.lonplex v;.izrral.ů se vá2i.e ng 1'Jrr''gzerií polohy čl crien.

tace :rotl něčenru Jtnérrur T € 1nyslu tohc,r Co otojíl je položeno,

nachrjgí se protÍ. něJakénu pót.' vztnžl:ostl či oríentr.ceo tI*ko

k*nstltuttwtí palo'ika liř.jslu.:.}n*hc výnanovdho k*npleXu teďy vy*

siu.pu.j* 1'asiJ0ť'rÍl;' u.gl5s:' a odkáa:rto*t obou pcír* ;;rostorovd orÍe,rr-

tace na oebe; tJ. okolnogt, že u:ínóní Je{noho ee vdŽe na goučag-

n*í kladení tcho ťr.rhiho, expli-cítní čl pouae i.upl1cifu:í.

h+l
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j.:.al.ií okruh výurranov.,ch útvgr& ge pak rysuje jako icorrť1;ír-

rac6 v"ehor Co Je ě1 r*že b;.t v;dÉnc $apoopas' co Je v1dúno všgro

něJakénu uacřráaenÍ a nmípu]"acJ.. l.íáprtáné Je tu pť.edevěím růtlraz-

nšní naotvtty a poddaJnoatl., nebot to, co Je vy'.*no napospas'

na nilogt a neÍ,l].ost' Jako by niJak ne]'!n1tova1o a neváua].o ltbc-

j.*11 čj' svdvo]"l toho' kdo g tír' zachúaí' a bylo uu v3lci*no ace].a

d'o rukorrr T{esrďnie ovť;m; přehlédnout, áe 1. ede ee nahťgÍ Jista

význanovr1 ncďÍfÍkaco' totiž dr}rag na okol.ncst, Ťe ono vyéané na

poapao a acala odkázané na něěí 11bovů11, zi':roveřr avojí poddqjno.

stf apoluJe na joho Jtetou ve}koryaost a ne schopnost o cool pe-

čovat' starat go o to a db-:tl ebs pť.ed:irět péče ned.ozria]. újt*u ěi

neutrpřl škodu.

ťř'atí s poelodní přodběřn6 vytilený goubol' v.ýznanrov;ch ealků

se pak obJevuJe v souvie3.ogtl. ee vš{u' co n;:3že b}'t klaďen* aa ví-

nu nebo přlčteno k tížt' nebof zcle se vynořurjÍ nové v;:En&aiovd

stnuktury. V toc' co ge k].ads z9 vinu a vyčítd, vyotupuje dvoJí

v14anamov}í p*ukazr .}edx.j ee předev#í'n o nárok č1 poŽadff/ekr který

cos1 řÍkeí a na nókoho ae obrací, drÍle pra}i o zjíštění, te adregét

tonnrto nÉrokrr nedogtál. Do hr-1. 
"utupuje 

výananový kouillox spoJený

B6 rrodem urč1t'dho po,řaélavhr e s Yystoui:ení* p*lvoďca toboto nd-

ro}nr' dr!3"e g orl.en.Lac{ a ttplatněnín odpovíciaJÍc{ho požadavkrr na

iííg].ušn'.]'ho adreEóta, a konečně - takó zde se Jedná c e].ožltě

Ú3.on6ný $oubCIrr ktorý 1ze detai.3"::řji orra3.3lnovat r v-l;arr;r- ttg kotl.

statovií".nÍ, řt odpovÍc3aJÍcí nr.rrok nebyJ. naplliěrr ;:e lr.rtl sc'ree{it ne-

doatÉ1.

2. Cb.Jekt1v1ta v běřndn životě

niak viúno už př*db*řně vytčend v3,1znol.ovt! okrrr}ry r,rabť;oJí

Ťadu pŤíležltostÍ pro ranohet' podrobněJší a pť.eonější analj'z.y.

Yšechny nachoren* význenové konpt.e4y tot1:i vykazuJÍ s1ož1tou

struktrlrnÍ konťii4rrmcl" a č]"onítcst, dovol.dvqJť ee csoblt*ch přsd*

H
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pokJ.adů e n$8olt s sebsu pť"íel.usnú cůeJ.edkyr I kď.yž s6 do takévé-

.ho detal].nÍho roztiotrr iiepu tÍrie, n..r3:ierr,e už s j1stou oríentaeí

přlstoupit k charakteríetica vyanauu clbjektlvíty v bč.řaÉ ž1votnÍ
proxl.

že so ťenouién objekt1vlt3l y kontexteeh kař.dodenrrího žtvota

oceňuje v podgtatě pozttlvně a nřiJíncl jako k].a,Jn* hocnota, Je$"
se uř, mÍn1]"í. Toto kongtatovínÍ eíce liepé-1JÍnsmo Jaka nep3rbl6*

aatlckó a s€ín,ozřoJrM & n+'gnaŽíne se ho vtrrr:riít Jako Jedncho z pl.at-

ných ar,jrrř:gnúl ve prospěeh obJektiv1ty, nícmé*- nusíue Je aspoň
r €í:1strovat Jako J*dnu ze okute,čnostír JeJÍž vgn1k a aalcliení

bude tiaetre Přogkou;:.at.

V kontexteah bčžného /tJ. n*gpecla].Ízovaridho/ ;azyka, jíež

ss našo opo}eěenstvÍ i:řÍ. ov;ch ř1nrroetech dorozuri.ívd, ge elov
obJeictivtta a obJektx.vní zřete]"n$ pouáÍvú ve anJro].u ěelroei vněJ*
šíhol Co se týká věc1, ekrrtečnosti. a objektu, a ve význ*nu toho'
eo 86 gg g}ťBtečnoetí sl:oduje a Je tudíž sprdvrré čí prevdivé, stej*
ně jako tohol Co exíetuJe a p}atť nead.v1g].e ir*, eubJoktívnÍch hle-
dlgeích a poĚadavcíchr A pokud. se tatc slova aplijcuJÍ přl ;:6gu66-
véní lídí a hodnocení JeJ1ch počÍnánÍl řsk znar*'enaJÍ totéž Co 116-
otranný' nepředpoJatýr nerauJatýr neosobní a vscrrý'

I.Ivederrd význam;y aJevně tnd1kuJí interpretael }:ěž*ího chi.pÁ*
aí zťlk].adních poJnrů jako Je sirutečnost, pravda atd., a b"y].o by
ugžng na níctr aaloř:Í.t -jintc'u ve"r'aí é1].ouol'Ío }ia*clcdgnrrostir.r.l s6
nachsaí proaatín utmo oknih našeho aa'lJuiu. Avšalr í kdyř ponlnene

otázkul jak se Y horigont,u každodenního Ž1vota ehsipe siruieěnoet

a poJÍné. pravda, Jn přccc jerr tjevntí, rig k],adnd ocoňové.nd ťenorié*
nu obJekt1víty a ol-'Jekttvního počínánÍ gouv1gí s tín:, ža se vý-
unsts}r aníněn$ch slov vyhr'aňuJí [:řť;vě nřd, takcvj:ch ěl.nrroetech, kte-
rd h.l:aJi centr*lní rÍ].o}ru přt roapo n$vťní ekutečnostt a nacháaenÍ
pravdy i spravnd].rrcgtl. A rovriěž se tu up3.atir.iJs Fť'esvšdčení, ág

f='{



přt avé castť} ga sklrtgčnogtí, pravdou a spravedlnogtÍ lzugí ělo-

věk překonávat 1rokušení pře.cpoJatosti' strarické a oscbní zauJa-

toatt, e také če].lt svduu gklonr: k Jist,d nevčenost1, ai uŽ by

byla urot1vovr{'na čígkoll..

V pesuneeh a kcntextech jcaždod.eriního žj.vcta se ol;e€ůrÍ a vý-

ziney sféry obJekt.j.vnÍho rotvÍjeJÍ a vyhraňuJí ve dtou eriěrod.at-

ných okrr:'s'Íchr Jodgn a nlch představuJe avět půvacl.nťho spoleěorr*

otvír v Jebož stř'edu se mdíg:e a johož podněty a vazby zakladaJí

vi:chozí podoby v.-;eho, uprostřed čebc se p{ihybuJer:p. líe evětě po-

apolltos't'l aískdvd ka*dý Jednctlívec $*.ré c}rarakterj.gbické vědoní

1 gebe'rědoad s zdo se odehrdvqjí konstitutÍvní zkušencsti, na aé-

kladč Lter;ch;ednotlivec posni..l1';i l : e noné ve evětě sá:i, a ztiro-

Yeri, že se oď J1rr}.ch odl5.ĚuJe a oddó]'uje, Ůba typy nďrlgdů jgou

pro č].ověka neabytné a přínášeJť důIežtté produktivrrÍ podněty

pro .ioho ž1vot, s oběr:a se však vážou také ;;říznačaá rizlka a

ohpoŽ'enÍ Jeh* řivota.

frnrsenost 1nd1v1dua o žlvotě uprostřed epoleěenství a e ní

gpJaté vědoní vlaotní od].1ř:nostl a osobltostt předatavují dyna-

&ické atnrktury, které se v prtbčhu žívota caŽddho jacinotl.lvce

vyhraňuJí a proměňují. ť jeJÍch zák].adu roapoanáydue c}:.arakterÍ's*

tlcké xdvojovr::rrí perspektlv, př.1 něnž ;ednot].lvec posléze natilí-

Žl, ře ::;r*cě jeho osobrrího h].cd1ska a vlagtní perspekttvy vsLupu*

Je nutnii dc hr;' l, led.lekc a persp6}ct1va někoho a dalších ].Ídí.

$tranou ponecháváuia ní.ko].i ovóeg nevýanan'rré okolnoetl. a otázk3r'

v Jakýeh alcušenogtech ag ustavuJe a artj.krr].uJe vědorr.Í o exiatenci

vlaotní í oatatri.íctt 1.1dí, na jakó pť.edpoklady a podnírrky Ea odvo*

lsvťt neabytnd zdvoJoveíní peropelrtlvl Jakou úlohu }rraJe např. 6ku-

teřnost,, Že ae v roli druhého č]-ověka r.Ísto příslušníka vlastního

spol.ečenetví obJirvuJe Fj,.etlgtavitel něJaké cizÍ poepolítc,stí ap.

sougtřeciuJenre ge hlavně na zJÍstění, žo ].:f1 zkrršenogtl o zdvoJo-
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Yúní F'srgpekt1v odkr;.'váne a gpatťujenie nárok, který rr;áo onrren"rJe

a vs*e' ke kterdnlo rlugíroe zauJneut st"snovl.sko a s n{ns ge rgrrgíB.e

v3rrovnat.

}ruhý 'yro nás zaJírravj okrtrh gkrr&errostí ztěleeňrje naěc kaž*

dodenní aaeházení g věcrn1 a JeJic}t uáÍvárrír }v6}p{66e roal1šovat

č1nrrogt1 spoJond e neabytrr;lr" uchovÉvdníryr bÍ.oJ'og1cké exlsten e Ěi'.

vota od ;'očínánÍ vr{aaného na úroveň řlrrota vs}nrtku ]"Ídskóbo Y pl-

nén 1 ďuchovním anryo)'u olora, anÍ aJtstovat1 rc}a ee při nioh ga-

chl1gí a neĚlv;,Íu1 č1 žt.vynl věcpi' případně g věenl pé..Íznaě4ýal

pro Bvět ].ldír I ado pro nso podrtatrrou rl]'ohu braJe pot.l;,CI nar}r3.dd'-

nutí r ře v ránrcl a irrlběhu těehto akrršenoetí roapoanávámo přÍtonr.

nogt nsrokun kter; sĚ n& nsg obragí a v J1stéw or"ys3"u nríe omeauJa

I LlpltuJeo

T bea podrobnd esna].}'a;i přÍal'usných sbJšerr*etÍ lae kongtato-

vat' že semotné ueh].édnutí vaaby a poc1t oli€zeřIí v;ruo}évaJÍ u těeh'

kdo jlnl. prochdaeJí1 *síanaónou nachut, nevra*1vogt a nojrr}an6Jó{

podoby agroeivltyr Vytváří se tu příznivá půda pro cěnítavé a dc-

atnrktlvní reakce vňč1 těunto poe!tůr'. Í !úět vňemu, co je v3ruo3.áv6

e podB1ňujsr jako b; uved*nd rr*'roky' at ae Jejictr v;r.luvnoat za.

klád* na &enkolÍ1 atěxoeňava3.y hrorby pr.. drsstoJnoet e g\rveranitu

subJektlvtty a rruse].y být právě v záJmr tldské drlotoJnogtÍ a hodrro-

ty popřeny n odnrítány'

Frodukttvní a pozttlvní v3.anan uvedenýeh zkušencetí zeěÍná

tepnro twl kde č]"ov#k gvd prlvodns odrdtarrd a rle{EattvnÍ }r'nutí,
gl'ou neehuT t vzdor, prohlédd. jako pr:oJevy žlvotní pohoc)lnogt1'

lenostt í aas]"oponť a roupoanťivá v rrÍch podatat*ou hrorbu pro

v]"aet*í Íl.votl Pouae v případě' kdy néh]"ed varby a otrezenÍ Y3vo-

]'ává pocli' *e neJome na světě sBBt' že ge na nág coE! obraoÍr Co

ea dovolávd naňeho člrurého pŤlepění a tvoř1vé účaetl, nactrtlzírne

také sÍlu k překonÉní swol.1bó nechutí a aael.eporého tfadpJrLr s sí*



ué
ak*vdne neab}"tnc,rr ot*vť.enost },rr", přítocjriogt a lrárok;r *kutařxogtÍ.*

3. it]í]€LlLo-st' $-[Jraf.riplt}ého pařÍltťrrí

,):oa}rodujÍcí ri].oti* r*g hrqJg rrah]"dď'*utÍ, it; přťtorir,oat ru'roku,

ktgr.ý nde vá..ř,o l. otlreauj*' nepé"odstavuje r:ixíko, rreohro*aJe l.Í.dskou

dů*t'oJrrost enl *er1tačí na poc1t vlant. { ht:*"rrot3l & *BÍlsr áe Ě].Eyě*

ka negbavu,jo CIvdpr*vi:r:stl" a neanicotňu.je, rraopak ** teprtro v3r,tvai*

řÍ xdrcJ pccítu d*stajno*ti a výanan: logt1 řivata* t pah3&a*h pod*

*tatttdhq *e1:guvř':*ouovíní a eebopogn:,.:-Y&* řír,.*t p*CIx.dx* i;1':jevuJs,

žc pŤ{tor*nogt a v;jxrl'uwrogt nsrgku raktád;l *voJí gmsrcd.a"Lrl*u ákt'x*

řenoat.

ř* hry tak v*tupuJc n*Jř{v* poa**tek c' uař.nagt! j. přťležtto*

gti ekut,eřnd slr:*b;,. e sn,}ls].up1nd '*Írurogt1, n*b*T. ge ad* estkévées

* *pe]"exn* abyctron' po&or;alt a gterg"lÍ. ge c coe1, co ngňe pří*;.lění

paté"*buJ* & cc se nasí **netí a aktívlt;l dovo]"úvá" .*tc akušgí}o*t

s6 a& Jiet;:gh podnín*k nt:].vr ailroJeil naiÍÍ g*be&ivš:-}.'i p*citu E&y*

*iup}tiostí' proto*e rpůnober:' kt.erý je pro řlvot é&J.e*ít';"r 1;ssná.

vsr"e v].astnÍ sťlu a ut'}r]onuJeg;* st *v*jl *chotr'ricst i':r:čtivat c tld1

a etsrat Bs o tě*íe lJako vř*chny jln.* '{e egeoař*jn:,* 1tate aku-i6*

no*t dvoJlnaěnd. a x,*ť:a b;i t xdrcj*rr. jak eeber3ůvť'r'v a pocltu os.ya}u*

B].nostÍ"' t& pran6nď1 poku.Ťení k ganc].j"bgetí a sv*vo}l./r
!'.;B$&*ťi{3u rlloiiu ;.:ak }ir,eiJ* rgvnrIi pc;frnatek a exÍ"Et*ncl a pří-

t.,eirro*t.'Í hodnot, pťsd který*.'l go skldnífie s j*ř; o**ňujen,*r jato

r,ku3*nogt neJen'ln pod.p*r'uj* a upeďrnrje vsdoltť o xořnogt1 oru;3ru}u*
.p].nd alužb;l a op:'avdov#h* po*lÉní, naďt,o Jei1ts ;ak]"ácá nahJ.ddnu*

tí, iio porogrrrnsnÍu. pro hodnoty * s1sp. glcÍ ccerrí.t .ie doagi}r1JwiE

nav{ ' vysXť e Y pr&v*ř.i důstojné ijrov*el *ígotn* c rávs ar]g se dcstá*

vá ď'o ekc* rpnlooblleist cbdiYu & iicty, o'ígv"řono*'t v.}ět horlnotdri*

"ož 
gn&L:É.nť". eouilagn. a*hcpii*gt:;vÍr]ět Je e rcepganat 1vů].í 6ri;}o*

nlt se přeď nín1 a cdavae'ja{: g* jeJígh náro]rr1r'.

Cba t3.py akuěenoetť se nohou přÍ. rbi}r"n*1n: pohlodu J*vít Jakg
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r'1řotlběžné a Jek kd1ůy se navzéJen v',l.]-učova1.y a potíra3.y. YŽdyt

zlnrsenogt o nť.roku věci, at už se ade věcÍ st6'vá coko3.l., na odpo.

vídqJící príč1 a ochranu' jeJleh odsvzdanost rr.}'či člcvěku, cclkáza-

noot na jaho;:iřts;i5nío dobnou Yů}1 a JÍ'otou vel.koryoost, jebo by

v3rvoláva1a a n.ígobt]"a hiavnš l1clské sebevědor:.í, a to takcvýt uPů-

oob*n a do t4 tÍr;'' řg to a gobou n*se pokouř*ní tr: sff":a}-bostl a

uvoliiuje sk].on k ].1bovů11. i;;coř,to nahIédnutí o 1:ť{tca*rasti }rodnot,

př6d kterýu.í se sk].ánít]a a Jfu"Ě gloužírue, protoža Jc cbd'tvujenl €l

" ako by aak].ádalo zoJu'éna pokcru člověka, Jsho v&11 podť,íd11" se

opravdcv;í,a hodnotrJm a čerpat ae svéhc odev:ldání t *cty i-,'ccl.t ottiy-

al.upl-noat1 a výanannostl vlastního ž1votar

T}crjen protttlě1noat1 a ne*iou]-adu uveáenÍch g}nršenogtÍ varrí3á

ovšea Jen na zá}ladě nedorozuněnÍc .]ah1éd:1,ne-].í nárok, který ee

na náe obracÍ' nÍlle to qrvolat poclt o$]euení a gážltok i.l.nÍ'ty a

véet posléae ke areghuceťr:l t odnítnutír steJně Jako reslstrace

vJ:avy vpÍsTuja .ča J1*t;rgh po*r,ílr,ok v poden,řoní, že nsse oilpověá

na nt Je zce].a ].xbovolnt a zÉvtsÍ Jen na nás aanotn;ch. Lstatně

charakterístícké}:'o po3nrš91g] pgll-l.tsÍ b;t nbavena eni nk,J$eircet o

přítomnostl harinot. $choxrnqst pokory a obd.tvu tottr':Y, ralže t,eké po-

sÍ'lovat tendenel k báz].1vostl {i podněcovat eklon;r k neč1ruroatl a
paglvítEr

ťba uvedoaé eml Íy1cké poanatky jgou v.šak v;Íana!:n. a pocstatné

něčín rceIa odllřnj.*;. l''rávč díky nfur aÍskáv:-ne řt.vou e náuonnsu

aku*enogt o vzáJenrrr;Ích vrtaaích a vazbách, které s6 od€hravaJí na

pfidě ce].ku 8 vyJevrrJÍ č].ovókovo lr,íato uproetřed celkového horÍaon*

tu. A tak č'].ověk poanúv$-, te rrenÍ na evětě eán a opuštěn, *e gůřo

nalógt pravé pígto a poznat pravdÍvé oněrrn1ee pro 8u1J ž[vot* $e-

aáně cůloijlté je 1nahlddnutí, že ndrokr se ktor';u se setkává a
který p.i'ied nÍn v3nrstÍvár !€ ekLrtečnoet1 neznar.€ná crrE:zoní čt út].ak|

Íe ne;t,š1.esňu"i* ;resvob,odu a nerruc,,í vJnroldvnt tíseň* llaopak aaklá-
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&d hs*notu řlvota a nabÍgí nnr přÍ.ri$ř*n3. obaďr l" m3ru1' pr*tořg

uhasuJa přÍl.eřttost p}atné aluáby a opravdového poaléní.

}oanatgk o vým}.uwc*tí obou ndmkso nároku za].ožans}ro p*J.tor*

np*t{ vĚ*ť l nároku xt&lgtněndbo p*{tonnoxtí' hodnet'' urňuJo B Yy*

trroiuíe nořngst oůpov&dt a vytvářÍ tek t přÍleřttaet. oěpově*ril6ho

BoilfnánÍ* ťo uvd*ť do hr;' dvoJí porsto$ k tdto podotatné oko].nottl.

}tůakého řl.vota o neb{*lí *vř adgďně oň}.iňná rtrovns ltdgkdho sobř*

qmasován{ a a*bepo*ndvsn{r sa Jo{tnd gtraně atosÍ t*n kdo inter-

potuJí námky e ?.ý$9y - přínoam& poknň $rcu *ďr**ovány Jxn *

Jaka obtť*g a obt#žovénÍn k{o oůn{taJí oúpov:drmat. ga coko}Í.' Pť9*

to&g Jl *}rápotr ,Íako pauto a cpea*n{ a Jokp nÉptroJ Eatrořgnť. illo*

v$k odpovřdno*t pop{rdn nebot neghg být gní váaáa *rí tÍ.n1tovsrr,

a &omrťvs oe' áa poune tgktg nnJl*t{ gr'g$i naadrlglogt a gtevře

;l g*sal k pInému v;ruř{tí vs*s}r avých nořnogt{ í přé3.táÍtogtí.

Pstt nlm ee vyhraňuJo optÍ.ka v$aeh' k{g nah].ddsJí* &g výrva k cd*

pgv$ilt a pořaáw*k odpovitdnoatl č].ov6ka neornaauJ* grÍ rraohroáuJt,

nmp& l.ids,b# mgánoett gřgtgtrns díť*rennuJe a náeobť a aarovoň g*.

ktádá Írovsu rÍrgvefi ].t*ské d&nto'1noetJ"r

Přítgmngt v6eť a a$evn*at lrodnot* tatg dvoJí podoba výelu?*

noot1 a natshdrr{ l "Jfreg&alg 
[t-*ekou o*povildnogt Jako apůaobílort

prčcvat a ochrafiovat 1 Joko dl*xlo*íeÍ. *bťÍtvgyat * uet{vatr Fsňe

t sshřana, ú*ta a obdtv, p*k aak16r1aJí nov$ otup*ň 1tdgk6řla aBbe*

poebop*n{' určwý t{ffi' áo ao tu odpově*$get pftJťmé J*o Podetat'*

*d obo}igcgrr{ e&řnostÍ a Jako přecpoklad oprevdor* É*gtoJnoĚtí *Í"*

vota* ilrovat gah3.ódd girsu vpleteaogt do gcuv1alo*tí oe}ku a pří$Í*

nd av* vaxby' proto*g $* rrechápe v poďobě c,ehugení čÍ ohrořerríl

nfl'"r* opatťtrJa v nl.ch gÉk}ad avobody a psedpgktď *ívotního na*

p}n*nnť:

*Tak u* Janng nannnasílÍ' obrt typy nárok*', n{roky rěeé 1 na}é.

hsnť hodnot, ř].ovshr xsgtg}ně k]"aá*r* před oř1 a nárolrrě 6e**ngtnr*
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Jí' ř.a není na svsts sdn a svět nonÍ prárůné e }:rust$ i:.ígtol B Erá*

roveň uu ''rkgzují r;cžnost.í 1 irříleřitosti sr*ycliuplného poěírrilú a

tÍ* nrr vyJovuJť obga*nogt t plnogt, Ěívote' A ve }rře js pek Jgstě

dalšÍ oko}riogt. Yěgj. l, hodnoty se obra*ejÍ na každého oaobně jabo

ne toho, kdtl jeJic}r v;biuvnost1 roaulr;í, st p.j.ece anan;enqjí aúr.oveň

un1versd]"nÍ nárok a efi:ňťuJí ke kaáůdnun .:d'o i.i sc}ropnoet poroau*

nět. rakto se gtévaJí podotatriý:i krltdrler" pro roz}isovjní laerl

ltdni, nebot je d"ělí na pCIgpolítogt, která roEun'í1 & i1{} Jlnou, ktat

rá *chopncst Poroeuu::ět postrd'drl' a dá}e psk ne ty' kd'el ocipovědrroat

přtjínaJí a hláeí ee k ní, a }la onsr kdo Jt ocnaítaJí a popÍraJí.

A oboj{ pŤ,edetnvuJo součg&n'1 kritdríur', ktoró kaÍdému oecbně ur:.Ó*.

ňuJel aby v kontexiu evéhc v].agi::íh. í:ívcrte roališova; a dokáagI

st uvsdouit' kdy Je věrnii. es.r sobě a v soulafJu sa eebou a ic'::y eo

a& gobět tj. charakteris"i;j"ckéuu apůaobu vl"děraí e poro.vuidčtr{, &pťs*

nevěfrrje.

4o cdpovřdnost a evoboda

Ye cvětle uvedon;]ch gbuĚeností se 1;aké ro'avÍJÍ a uboiraeuje

ctťuiĚtura oipov"|dnl,eti. Í-t3r'oc;rii aa].ožena na v"zvách věcÍ a nárocÍc}r

hodnot grrgx.ens opůoobílogt *tanat oa a peěovat 1 acho;.iroet Ebdivu

a úety. Hadto ae však uplatňuJe $abo .,razba spoluutvářeJící epotr6-

ěenatví, nebot pť:ecstavuje opol.eěncu a sdíleuou oďpovědnost aa

vše, čgu.'u Jako po*pol'ltogt rozunÍne a co ctíner Ty"uo vaaby ĚItěňrJí

k goučasnJicůn eteJně Jako k p:\odkrůn 1 potoe.}ú&. a ztělesňuJí tak

příuna*nou etťukturacl lId.ekdho světa 1 jedcn re adrojů osgbití.,

cynanÍ.k1' lagov;]ch dÍ.nenaÍ. á' nenrsně dů].e.itou úlohu hraJí vaab3'

odpo.+řdnoeti ;:ť"i arodu a gtrulitur*ci gabevědor,:í, vŽti3.{, akušenost

aou].aáu ó1 necouladu go getrt^u sffiliJ.ul og gtuv*" celrt,riilníu. aúrtJenl

cscbnj lnbagr1ty a jed..otné sk1aČb3l rrešeho Ž,ivotar

i"ivedenó oko]noe'bi opoJen*.$ ee gt:n.lktui.aeí odpovčdnogt1 také

rpůscbuJÍ, ř,e oelpovřdnost a spolu g n:l vše' co Jl podrirrYru3* a for.*

I
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erjgr i.lřiJín*u-. jeki, produ.:'tivxÍ porlnět 1 obohacení vias;R:iho l.Ži*

v*ttn t*dy ge g*r.r}r}&s*,íj a e t*ěčrtr'61í. v;i5íre& odpavě*{rraetí plro

poclt p3.noetí * hoďnoty itivgta vyl*mt* aejr.iérr+: lle clvou *isuroěno*

gtí* Předně n{"u* vn*by atrrrktur rěpovědrrogti {! střÉktur ebjetrti.vl'*

ty ukarnrJ{ uažrrost .wiyx1up,.rré}rg 1;r**.ltj * naptněnÍ *ivt:t;* a i*1&*

dou pŤl ton. krttérlual *n;' o}u nia.g nať'l }lbcrr*lt. tiaáJgarr*st obJek*

tivtty í oápcvsd.nogtl. prarontuje *nly*i .jairo pcslet'ai;ir** rrjclli.gěrrr;ot'

J{Ž po.Ť3"$hsn* a kt.ar* s $t}s' o našg;. *ív*tě a jei:o úr*vrrl, rozhÉ*

du$+* :*í&i se stávaJť &*"iit'Ítsu proti chaogu e p*gk;"|gjÍ l:';x. n**b3rt-

nÍ}u opřoa"It }*a ktars by so Jkrak ná* álvr,t mstŤ.Íi;tiJ *r irhrrcutt}*

A r:ď.i*n*í rÍl*i:u hraJo rovrrčíi oko]"ntgt, ž* orlpověr*lro*t stěl€&-

ňujr; v;avtr px.* rresi *vob*ťu & V}'x'*ál.ljq Jí Jako *'íap*ai*i ovobgdně

s€ prc vlagtní odpovsdneigt rtahgdn*ut a *kcaptovat jj-. tÍk3'' rrárs.

kr3r" ira eid.povňťlnaet atr*cí gvobc<1g char.aktgr libovůLe * gvjv*]'*

a st*.vť ae vo}nca'i;í' g::íž pří*jín*ine svd aiivaxk.y, ar:i:; i:3chon po-

citova].í t,l'eeii a oruczení. i'*opak spat'fr'lJďb€ v níc}r {rl,;;irj"* k troaYo-

Jt a obob*gní v}astn.{hs áiTot&t

To vře také agkleÍ*Í i:Ťíaií.iea# !}ařair'u&.il.,x}Í {'ena;i''dr.*1ri svclbo<ly.

T{ei:*t gvohoda předat*vtlj* pť.edevš{r- protgr $gť;í vo].noeii, Xter.ou

eí *oh3,vt.l*l:* a J1i* dokságme uhád1t' proeior, o kter;r ri'i'r*jue et;}e

ffrf}Vi;l }:oJ*vatn který bu{uJ*nig a atav{g* i upevňlijcxile e. s.Lé"eĚín;g.

Yoln*et so totÍ"ř prsg€ntil.Je d{ky e.ožn*etí a eehopn*stl. pohybu,

jak* &o*ncet a ac}ropn*st tskovs}ro počÍnfuť, ktaré ii,á v;i*ns*ú e

wyelr protořo aakl4d;i, obnow;o č1 u;:'evřluJe pccÍt *vo}orly a icré,*

*;r t*ívoter Í.rot* ískd evobodu atrrožuje $ vilaahnol CQ Ttet.il upůsobi-

lcgt p*h;..b*vet s* rrn.*nřujq & pos16a* ri** JÍ abavu;':r Á Lak neJvět*

:!í ař:roř'ení *vabcdy tl v].agtrrs JédÍné Její *kute*ri* ,;i.iřo;,orrÍ před-

*tavuj* aí: atreíta v*le a ebiutí k paie3rbu1 atráta oté'*by potry}.lovat

s&r j*ř, naav:!*čují tonu, .la Jscie gtratl].i roatrc*ujÍcí írř.edirokla*

*y pr* ss}*tn.:r tíhrutí k pohpbu.
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$h'rtečn* svobodn gl{i sotve co spo1tčruího g natí nedůtk}lvogtÍ

*Í Ješltností a jejín rozhoduJťcíg *-otivon lrenÍ vzd'or, $I}o aběgÍ-

1é odnítríní kaádého tlaku č1 nal-dhť]Jlí. V;y.avu ke svobodě spatřtrje.

É€r když zah}éddne Eloilnosi"; 1 příležlt,oet si'-ysluplného počíruiní '

tj. podní'rrky takového pohybt.l' který. v nr{s v3r*olÚ:vri pocit ob'saŽno-

sti a snyslupl.noet1 ž1vota' Je}to hoctnot;,' a krďlsy. V5av;. ice svobo-

r.lB atň3 *sňuJí nóroky v,seí a vjtllrivnog.í i:od.not a potřebll *vobody

:lakldcri až nalíe porozuničnÍ rrvedery:l. n*rtlicůr' a v;iavún. :].cj ?l} slYo-

bodu se odehrdvá v terdnu zkuňenosti' že k n:.n vr-\c1 i hocrroty tro-

voří a že Be ní's dovolávaJí ' a k ohrožení svob,od":.,' dcchá;{ kaž:d;t.;

rítoken na naňl dÍ.spozlci roauroět a všeg'l' rpůsob3l jeJího oslabování.

.Íen poku* iloroeuníula klucnde."u éb produktivníuiu cl:eďru *voborÍy,

pokud huderr'e rřetelní vld{t tctoř,iiosi svobod3l a pro$taru vo]rroett

prc srrys]-uplné poh3'b}z' dolir!}:euie 9i "*ké rrvsdog'itl I € riejvčtří

hrozbu [rrc avoji svcbcdu před.etavujea:e fuy gaf,ri svýr.- poČÍnáníu'

tínr jak oslrnbuJerae a negtřežíu'e evoj." potťebu pohybcvat 88r Á s&-

ruotnii rrezh;rtnost pohybu so rakládú ja}t na naťÍí způsobIlog1;1 pohy-

bovat se a na v*en' co a t{& souvisí' ťak i na duchoyrrích obea-

zích a p.ř'edpokladeeh, ustavuJících vů}1 1 ctrut !c poh;"bu. Sa.yol

pro ot'Je}:t1v1tu' porouuliěrrí věcen í hodnotál;, ''"níaavost pro JejÍ.er}

charakterl tl.eká ng1dhdrrí i diopozice uposlectxrout 1l, tvoří pod.

statný P..aeclpok1ad' a s€ák].sdní koniponentu rrašeho porczug;ňní světu l

sobř ganJu' e pŤedotavuje i,nk nea}:ytnou pcdnÍnku kalldé hybnostl

ve význaruu ::říznačného zp*sobu ].1dgkéhc nytÍ.

q. Fřekontiv:1ní s.ublektj,vlst*g
'í].ohu a v;,izr:axi c}:Jekt,lvLL:í, jcjí pcrsljirí v lÍdekói:" žÍvotě,

udy ctrarakterÍzuJe ajišt*ní , Že objeictivÍt,a atělesii4e podstat-

Í}ClJ v;íiyu t příl"eř'l.tost }; p'6}og}ť'v.'ní elubjelctlv1snlu a byl.ogtnol.r

obrgnt.r preti ',áe* jeho pokuř::e:iír.. C oubjekt1,ris:i.u hovoř.Íii:e v přÍ-

i.adech' i:c;,' č].ovř.k pod].éhá pocitr:, ..a je na světě sr*si a opuětěn,



!,ír2.

Íe avět Je.*rsa'Íné a pustd níg|o, kde k ólověku nlc no}rovoří &

rc&e aa*}dchť. Jan oxvěny svýc}t aroin& a gvdho vlastxrírio h}aau.

Avšak o cubJekt1vleu[u trovoš.ínio ískč pa}rd}.n Xdyži ae ělověit coautí*

vál že Je íleoEigaonůli;' p6neur a v}ádce*lr cvě'La, icter}. ag všjn naklá-

d,ti libovolnč pod}e ev;cb po!řeb g účelůr Subgek.Livr$rus předrta.
4

vuJs sk$n k aouťaletv{ a bearrgděJl 1 pokušení pychy a náklorrrraet

ke svdvoll*]ďo pok pť.íanačrré, Ěe v $bou rcléinliv* elob& Lak vatlrílo*

ných pnoJevech attrJ"eeř*i * sui:jei'rtivisrius charaktgr1gtlckó podoby

nevní&avostí' naochopnost'. vídšt, slyšat a roz],íšovat, ;ie tedy
pr'eaentuJe verre poclatatně rďukovaného a zo}iud].ého světar

\r}!van subjckt1vlsgru evět ařete1ně ctrudne a vJ1B]:eídňuJé 8o1
takže aubJnkt'{cj.s&us zrranend tek6 vjraaný útok na .:r*veň ]-ideké}to

bytÍ. .iovi.nnogt. ěo]"ít úBke}ín oubJekt1víguiir* patří k contrálrúu,JlJ,;"*

ělověka, který uoiJ.uje o dr}stojnou rlrovaň iicisi(ého bytí, a prt

toc.to úgllíee irutrr$ rorvíJeJÍ všecky r*cŽnó xpůe.oiry a pr*otřr'dky

pro llpole}ůivé tar"pozrrrilvúní n*rokrl a útvarr3 objetttv1tyr tÝebot

teprve díky sn.yclu pro oLoJt1vltu pcarróvrÍ;e ri.čiohoroguěrno.gt a ó}e-

nl.togt ov6ta' jgk ee aračÍ v trároc{clr věgí na lidskou oc}rranu l.
pé*:' lrebo r;e v$rr;,1uvtro.*b1 trad'notn v3nrueuJících gi naš1 ,'ictu a obdÍtr
To vlla oe ;kaauJe ve vataajch a vaabach horlaontu euyalu nabÍae*

Jícího příležttogii obsažrréi'to a an;,'a1upl-neho počínsní 1 v neJrůz-
něJsÍch podobáeh tvořivoeti znenenající v každéa J",,c}not1íYér.l přÍ.
pďě obJcvovdní a rra].dajní odpovídaJících veraí zrJconrroetl a řádtr.

i:inahu čolit pukuóeirÍa': er:ttJek"itvÍgnu rršď* ělověir čerpú a &1rí
po*.ataŤn6 tekó ze evé potřolrp aebeilcty' ďgncn' ělověk, kt*rý Foxrá.
vá v subJektiv1suu c}rar.aktgr'iet,lcky případ zoolepanoei;1 a rre6chop*

ncs:"i rcal-1.xc,vat, eokáře také i;rohiédnou.| vláect'ns úskarí subJoktl.

vlg$u a účl.nně J1r ěelit. Cdi;ud vjriiari a jr €abJ'tnoet, nejrrlzněJěích
podob tvořívoetí pro pocl.i, pJ"rrólr<l a hadrrotnJhc proált'Í řivota,

vždy{ jeelnotl1vó verful tvort,y nachá;ejí avůj zdroj a n:otl.vaet
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právil v ton, ře zakládaJí, otr4yu-i1 a upavňuJí od"povídaJící ťorn3r

*Fúaobllost1 vtdět a i.oallšovat, poznávat g rosuri$tr $hrteětrě óů*

rtoJndho a hoénotného řivotg ě]'ově& dosabuJe poua6 kultlvací a

rcsvoJen wd dtřpozíca vní&at a chápat' tfu' že st pm Jg.tno t

dtuhé rr}'t'ráří nojrůzn.:jší or;Ány g €vcli ělrurclstí Ja ustavxěÍ},ě třJ.

bí a aJorňuJal tgprve nutkéní p'řolconat pokušenÍ subJektlvtg.rr do*

vsdí člověka na prÉh p}.nélto a zra].d}ro álvota' aa,yal pro obJektl.

vitu tecly rřeteln* obohacuJet gtruktunr 11dskétrro bytí a p;etavodd

ělověka k aobs tffiénu"

níky aayolu pro obJektlvltu ěIovólc obJovuJe ffrotiotvúrn:ěJilí

r členttňJňí gv6t, odkrývú novou ,iroveri vlaat"rrího bytí a poanává

iYou rncřnou důetoJn*at. l{t*génč aa Jretýeh poánínek a neaprávná

pochopan nů*e a lobou sklon k obje&txvÍ"tř nóet 1 charaktarísttaM

ntbazpsěí a nÍtor"rré oi.lroženÍ řlvotar Á to teh<Ty, jestl'í.ž,e se erry*l

pro výbl-uvnost věcí a na].é}rrÍní hodnot ínterprotuJe jgko nogtrm.

noat a vntténí nea*rJatoat, kciyř $€ v nř'ta epatftrJe jakýeÍ poklM

e nehybrroe'b n1tra, příznaón* nevzrrícorrogt vyt.i'CItujícÍ *'á v nspř{*

tonrrogt ogobrríht' náaonr a égti}..rrí lhogteJnoat' iu.usíure proto ostŤr

Ji uvdÉtt' ěf,n ee 1.íší opravdová objoktlvtta od potr}ré nezarrJatoetl

g ncrtrannoatÍ' JeJ1.chž důsledkag. pak bývá vnÍtŤrr{ c}rrad a nopo}nu*

tá ].hggteJrrggt.

.Ilctd votlÍtko náu' nabíaí til.oh'* ern3ral.u nro objekttvitu ;'ř1
grodu porogusr$nť pro vy6ňí úrcveň lrdekého řlvota a přl Př.akoná.

vání eubJaktívís&t. Kdpž lg uvedensu probl.enat1kou aabýval např*

F.x'šalda' pouř.1l roz].1sení nezl *naokou nevrgrícen,iho k].lduE á

"gcbekámí reltkd hsroueí du#e'l. V souvlsloatl e tíei paE v3'nc-

1 FnX.šeldtar Krltickó proJov;.-4t řrďta ].9'1. 6r??o

s11' ž.e ''obJe}.ttvncct nenÍ

noat; naopak Je to vrlLs L

nolti'2. A ták nc trLenrJe;

tndt'ťerentnost, není takd negtrart-

pruvúě' co n lJroahodn6Jsí vůle k upřÍn-

ác ob$ektttaogt vo m3relu nl}e & preř*
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a šar**" nápíaník Vrr Praha 1'.:3.1934* so E3$

dě a roahodnutí k upřírrroatÍ. coat pod*tatného předpoltlááá a lr ěr-

nugÍ, výrnmnsuu vodg* [nmená tottž ;lřodev6ťm odhodldn{ pře&onat

knátkozrgkou přodpoJatoet a aaalepcrrou rarJatoat, podv&do&ou .!arlř

ttu iurěltd věcl nav1{ét' aapírat' přeaíratn aal.hávat a1.1 vadát er

každé Jednookoett, ríri,yal'u vědomě gkr'eelovat" 3' Íitiysl prlo obJelcttrv-

3 tantéžr Er a38

noct ao tedy rovná příkazu un'1ěet já s Jeho předsudky a rrá}rodr{rur

scllbseÍ' vyÍj;í'tit z něJ akl"orry h po}rodl{ a lonoet,i, čoltt tenácrr.

oín k bezoyšierrkovÍ.gtoetl a poinrsgní k sebolÉoeo, E také požad'av-

hr reepaktovat h]'gdtcko apraredlnoatÍ., J:rryui *}ovy i'axl*iul oB}t

pťÁv věcan a dsvat Jfu, co J1u nillgžÍ, rreaakťývert a ne*icreďovat

j s t  { .

4 šaldt}v rápleník Vc praha 193?-lg33t 8e L21

Rad1kólní rozií1nost opravdové a fa}ejné oLrJektlvnoatl tďc

ncJ*p{š dzřejrarje okolnoot, 'áe se s}flt*črij crbJekl1vrroct a opravdc.

vý ar.yal pro obJek'.lv1tu nutně vdlže n8 proces arodu a Llldováírí

oaobnosti a tvoří jeho neabytrrou *ouěúgt Í nutr* pí.er3pok}ad. Y t{ob.

to děJích aa"oJí protl eobě neotrernrroet, negauJatost a lřrostejngrt

na Jednou póru a ueí].ování o eebekdaeň g oebekogtrolu epJatc r l&.

1í k prarrlě, upříuroet,l. a aprarredJ.noetí. rra póru drtrhéiir iviíří v tvář

ndrokůn věcí e výnluvnoetí hodnot není na nístě neatrarrrroet ěí n..

ĚeuJstogtr tr& t.dto půds se ogtt'e odl.J'&uJo rpů**bt].crgu víciět věcl
ú

i hodďty a rogueět Jtrn od příanaěné al.epoty a &€porozuněn{. Erod

ooobnos.tl. ga odchrávd jgko uetav*nÍ a budovúnÍ Qeobrúho ov6tan kte*

rý at6].asňuJe ter..,n původnoetl. protože znar'ogi.i půciu, na nÍž ka*dý
.aéli t:a v].astní rlglko aJtěTuJo e roa}roduj€r co pro nč'ho jako slcu-
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tgčnost exlstu.Je a pistír C0 pr.o rrilro přr:dstavtrJo el;ěraťatnou

ho&totu e prosaŽiuJe so avýs. vjattsn*ii;.

skatečnoot' ktgrá * pokud pro rrás plr:tí' v;siezuJe g d1rii"1'rJo

náa, všaE neurčujwre svýn1 prokl.aaacca;i, tíl, eo řjkárne a vyhl.a&r-

Jeue' o nÍ roahodujelno a:j ev;i* ťuktiek;r. poilÍ;rúní*l zp*.soboo' Jak

řlJeael tt,vodnogt znarneirá echopnos.l l,ia].dat a pŤljr..out $lŤc}tl cs':bnÍ

žlvotnÍ pravdu. A ade sc taki; r,ýsuJe re;.ljcr.lrrá Vi:iba:rodtl osoinoatl

a enyelu pro obJoktÍvltu' Cegta k prelvdě *lrt*š aečén:i hlerjin{m g

naleaenír: osobní pravcyr v*ďyT pravcia pla""í prřed*věÍiÍ. pro r.,ě oaobrrě

a aalrauuJe právě ně" Leč vůle k pr*vaě prezentuje prar"drr v poéobě

nároku' ktorÝ pletí pro Ťňesiťy' nejen prc' Elne gailotnéha. li € vlůll.

k pravd# ee tody nutnr} aračí gdi:oc1iiní pc'Čříclt s* rró.ro]<1n pravdy

a ěel1t pokušení pravdu sÍ urpůsoi:ovat vias,tnín, .:otřebiítg. llůle k
d/

prav6 t'á*á sebekázon g &gbekontroJ.u a uvádí do hry sr:..ysl. pro vilo}

eo noJaen Ját Skutečná oaobnoet se př"ed*tavuje vý'ralanostÍ a ělgnl*

toetí ocobního evěta' a k té nenú*e ďojÍt rig adk].adě zaslopenoot1

č1 uaavřenosLl do obbe' nýbrŽ jerr ro;vÍJ*rrín, ďÍ*poaicc vidět a

roaJ.1Ěovat. Z$oobílont rozpoaniivat el roy,ur.ř't se dovo1dvá bytogtné

otgvřerrostl' a v posledníni oh}tlq:rr ř'jd€i při.,;aiidní kc svÚtu e láshr

k řívotur

ui: tytc byt JenoĚ letn.c r:ac]i:.o.;+n. E;ouki*a;; narnalují íostt z*Q-

telněl ,že gkut*čná c,bJettttvíta ne"iil'.s ntl' spoleřrr'úhri n 1hcgteJnoatí

a neznrJatostÍl Íbyet pro objektlvltu vzr.r,ikú a r'ozvíjÍ *e v podobě

porozurnění prg ndroky věcí a výn.luvrro*t hodnot. Znmenó tedy tako-

vó raujatí věemÍ l. hoďnat&lr které nepocí{.uje Jejich neJ.éhnlní js-

ko újuiu nebo atrátu, atignění či c,neacv'' l l j života. i ' lacpak shledá-

vs v tort všem obohacenÍ tlas nj!:o }-.*'tí a podn{t k ŽivotnÍnu r*zvo-

Ji a vfiest"up''. }.fítormoet v:cí a hcijrrot stnvť plasttc}cy před oč1

bobatetvÍ a zap1něnogt avěta, vyvoltívd v nág rad.ogt z n:ožnogt1 po-

čínat ol oraya3.up1:iť: a pobíaí ndo, abychon 80 11auaavJ:-a].j. '3o sebe
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a nepod1;lha].i aklor:ůri k nehybnogtl č1 nečtnrrostl. .}enox takto

aískáve.',me takd eeht:pnoot ve e*vóu pcčínání rnalíĚovat a nab;fudn*

aku.enoet b'yto*trrdho mváltr. jeprve d'íky *:i"yoJ'u ;.:ro oirjgktívitu

e celou na].é}ravootí prožÍvrlne spoť getre s&Ir:a ee sebou eotýll' spat&r'

Jene rroánoet *lrrotního roavoJe a v&6stupu, tďs 1 ž1votníbo úpadku

a degeneťace, á nacháaíne krttérlrrn prc neabytaou Ěívotní or1cntcel

Sr.yn1 pro obJektivltu v oobě rahr*uje dvě podetatng3 aku#ong.

gtj'. $a Jednó gtrans aařr].éddne přÍtor.rroet včcÍ a hodnotl Jedto}tř

na]"éhsnÍ rornrníne a které přtJíuiune jgko výavu ke su:ye3.uplndrlu pg-

čínénÍr Jako adroJ pocttu plnosLi n bohatotví žtvotal souěaarrě ge

rršak věcj- a hodnoty preus'ntují v ttářrrosti všei:'o, co rui.g 'o""dí a

h*dnotí a co sa dovo}áv*í na.ií ocřropnootÍ tďlový eoud pstJnlout a

odpovídaJíeí hodnoconí reopektovat. Věc1 * hodaot3. kval.tťíhrJ{ na:

,]ie poroaunění a ř'íkqjÍ, ztla ae v rr,]iu doetévaJí }ie nlovtr a ukazuJí

ony sstry, nebo zda na JeJle}r nÍsto r,et'Jpují rraše elc]'*nyů a aál1by,

přecsudky a přodpo$atooti. Cb,Jektívttn tak ana&'end. vůli, nechat o

sobš gvědřtt vi$cj' a roahodovCIt hor.lnot;y a gúroveň oařeJnuJo1 řo

nódlug: pororuněn{ e elu'bJe,btl.vní p*rtÍclpa*t no].ze &rrt ry.loučl.t

ani obeJít. Su;,'el pro obJektíritu nás nutí k pr*lcí na tobě. vade

níe, abychoni vždy rnovu akouc.ell. /a to není teoretickd.* n3trž

prakt'ickr: řlvotnÍ d'].ohď n uda ae nv;il, pol''oauněnín. otvíráng nÉro*

*illr vy'eÍ a hodnot, nebo gia ga vnucuJe&e ns} JeJtc}r i,-{sto e vlagtně

Je clonílre. Vůle k obJekij'vttě uvrldí r3o hry apůacbiloet vldět a

rozliĚovat, pornávat a roanl;ět, a gárovgň nabíaí epolehl.lvá krt.

tú:.1a pro poEuzování př'Íelu;;n;ch d1*poaic.

. V:Íznag 1 úlot:a ug.ění

,ttvotnÍ výrnani a poel'ď.rirí ebjekttví.y oe oěvozuJí předgvsíli

z okolnceti, *e ge sr;ysl pro útvary a podoby objektlv1ty aak].ád,é

na schopnosti vldět a rcz1l'':ovatr ý'e eg tétc vlořr;l dovo}ávrá jako

gvtihc kon*lt'J"tutivrdhÓ zr"]rladu a stá}e EnoYu Jt krrltimJg a rcrvÍJí.
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Wky vsa't* a hodn$tóxr zírkávóe,g !rěří Lkg clovoluJícÍ irdg rcg].ísqvat

l{!us últtxň šlvotní prflf,'o' g te aniÍ t.lychorr ee vzdávall sant gcbg

vs pr$opěch ě*hoal Jtadho' nýbnř právs rrg aákIadě hlubšího poro&l.

gřní vlaatnťrnr bytÍ. Nároky věeí i trodnot reprezcntuJí pocoby řádu

r trr{n m;rrluplno'tt' tod.y krttérial Jež rpapéktrrJene a u:anrlvť.c.g

Ja&o aťÍntty všeho počíndní* A aéttovďi ngbl{ěÍr.e, :o útver;r cbJek.

t1vtty nlJlou přodon dány anl lhoeteJné }c toau' eo l.lodnlkán'e, že

přsdgtafuJ{ nás porlotatr'$l žÍ.votní ťkol a atěleeňuJ{ rrárok' bez kte.'

r€ho byebon rc nogta.ll ganl' aebou. Cbje.is'ttvtta ge vy*k;tuje ď JaLo

výe}edek a alsk odpovídaJícího usl.lo.lánÍ a nebJ3že být tocy dána přÚ*

dan $ako v podatatě núhodnól ůar'. Iepnre or' nrln' nabíaí spole}ilÍvá

něřJtka pro od}lěxrÍ projavr3 životrrÍhc rozvcje a vaastui:u od pří-

p't& a].abogt'. e Épadlnrr JJobývérrí a upev,iovánÍ snysiu pro obJ6kti-

vÍtu rrnořňuJa bezpačně a zřete}aě poznat l ?ls n& Eobě ; roduktlvuÚ

prmuJamc a tak obJevuJrca a tříbíge evoj1 p*vodnost, nebo záa pr

almí a bgg většího oéponr podléhdno vlastní lel:ost1, po}:od1rroott'

čl al.'a}epenort!', íeř zt61aeňuJí po.:}ré pscudolr,dididual1stlcké dc-

fckty.

Y uvedgných souvÍ'glogtcctt se tnké rýEujo výarral uaění přl rírká-

vcní a upeviiovérrÍ aašpJto anyalu pro obJektlvltr.r. ].'re,ivě oko3noet'

řa ucřní Jo prE náa pťldovšÍa školou aÍ'aku rv noJšlršíai 1duehomín

rcyalu *lovď; že podněc':Je a třÍbí naóí a1.'.&acb13.ost rcz].Í.šovat a

Fo'n:ř,'ětr ě1nÍ a umění ncnahracitel.nj proatřodck na cegtě k objelstÍ.

vlt*. .'6bo příaoe v uvoóenép ealěru paE .:eště varr1stá ge skutg*no*

etí' že právě letkérrí c rr:aěl:ck;','n díleri: aktualtauje a ahtívízuJe

nast avobodur iiorr&ontovdní s uuiěleckýn díler* uvědorau.|egie s1 nágor-

nř a *a]'óhavř t Žl g1 ectrop;noat v1d6 i &ueÍEie sv$t". úet].Ír, ssi dgbýt

a ultav1óně Jl atřežÍt. pnotoře Jt neustdle *hroř,uJe našo sg6lvi-

tar bamy$lenbovitoet a Fohodlnost*
. $a první pour;6 gg needá níc posotllgJsího a abgurdrróJsího
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noř áo*rrěrrka' ře g1 zrak Jako dlspoaíct vtdět aari1 dáŤárie. PřcÚto

Je v ton obcařen bluboký myel. PřtroaenF, výchoa{ přcde}a1drú '&-

býl na lcterýe}r se zptloobllost vnípiat a roal1šovgt :rak].áélá e tnrdtr*

Jgl nsJgou v nasí riŮgÍ.. Ty nál*ř.eJí k tonu, čím Jma obdařenl e

předatavuJí dar' Jehoř Eo nán doata-lo. Y uvedenén ohled.u cxlotuJí

ncrl néml výnawté rozdíly, 1oě podetatnou otázkou pro každóho

g nás ae atává problén' Jak a k čmr áokážoa avých vtoh a dlcBo*

rte v1rtržít' lta nasp posÍnán{ závt.sť, cxo ;!sk6 padoby rozvlnguo tt

YypraeuJalue gchopnoat vrrímat, vt{tst e ropllÚovat* tíur epíšr řt

$de por?statnor měr+u vatrrpuJe čo trrv atav a ě].errítoat našo}ro {hl-

oha. Přt rozltěovárrí věeí a pozncvání hodnot }rraJe ťlrlleřltor rálohr

Jak nase vnÍuravost e eítllvoct, tak vloha poatřobnrrtó rosdÍly np

hldťinout a tnttrpretovat v kontcxtcah duehowrÍch souv1ElostÍr ?,ds

nd výan:',mné rnígto t nsša svoboda. Schopnost Jedntt svotrodn6 narplrt.

f,uJene Bouae Yúě1 Jrnýe' nýbrŽ předevĚín vůčl gobě *eýnl způrob*,

Jr}rJp emí gcbg volÍua a utvářína, J* posnáváua a přtJÍnáge ovó

ocobtté rnožnoatír Jgk amí geire nachdzínrc nobo atráeÍnc.

Kongt!"trrttvní výrrrara rnění pro bytť č1ov6ka, oko].noat s úg

álapozlce rrmHlaeky tvořít a vnÍnat Je pro ělověka aenď)radltclsrá

a Jest].lže J1 postrédá' bývá Jeho álvot zřetelnš oehuren a dďor.

novárr, qrp]"ývá právě a \rtootná vaaby rglÍnÍ na do&dnu evobodyr

Prdvom tudÍ* P"X.$al*a ntlfirazriuJe, ře poeale - tato duchovní t,rrrt

r podatata r:něnÍ . 8s w.í"m ětenářen nemerrtpuluJc a negraží ec Jr$
vněJákovš ntvdřet, 'nechee do.Jínat, ehca budovst. CIpovďruJc tín,

a\r nakazlla ett čtenář0v ngbo go vetřala zadním1...VŤátky do Jr-
ho obragnostt. Chec ga obraeot k,1eho duchur s6 b Jcho po&ořor'5.

5 F.x.$alae: í'rlttck6 g]'oay k novd pogs{l ěgské' Fraha 1.939r tr2ol

op'ravdovd unslgokd il{lo přodatryuJe apc]. nelí evobodě a nebíd Jí
přÍležttoat, aby ro uBlatn1l'ar lPravé d{lo bágnlchdř svého ět'enářt

u8
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*nepřolouvá* 
' ukazuJe Bll přÍk1ď svobody a tín se pokouší uvést

do ekce Jeho zprlgob1loet b}t evobooerr, '.g}š}gJg k sobě' otrtu:Je

za aebou av-jn přík1adan"6' .Iletě lge 1 v uvedendu kontextu říci,

6 šaldulv záplsnÍk YIr Praha 1933-1934. s.2.]8

ře gl dÍlo avého čtenáře

a ťornrrJe řro k své podobě

"podrobuJe a pŤlilodobt:iu.ie. . . n i:i.etvái{í

a ovéli;u obraau,,?, i'.r.leÍ vijak byt' splrrě.

? tmt6ž

na po'dotatnť. poťn..ínkn, Í", z*pojttje t,!o hry Jeho gvcrt,odu a pedněcu.

Je jehc eklon3r budovat a tvoŤl.t' hl|-J.vovat n d1ferencovelt, a to

Jak gvřt, kter;i .'-BíILť.. a. Jortlř r'oatrmí, tak Í v].entní echcpnoet vní.

lret á Fclaii.{ovat.

3r'ys1., vý"anar' a řívctní ponl|"únÍ ul*'řlní rrp vářc'u nn jeho ncJdú-

leá1tě.:šÍ charakterist1br. UněnÍ nutrrě nueí být ilkolou zrďrtrr Yý.

ev1ken a }Rilt1vací způsob1lost1 mín,atJ, epatťnvat rozdÍly, obJo*

vovat tvary, nachá.xet vzt.*}ry g vaab;nr. C s}nrteěn;Íeh r.rn,!].eckých dí*

lech lze hovoř1i v nejrúzněJšÍch sor:v1sloeteeh a upozorňovat na

JeJ1ch roznanlté funkce a r!1.obt6. lJ níětřra vňa;.'l ncmrÍ chytrět poá-

atatná okolnosi, ře přtnášeJí nové vtdění gřětg a ře k něrnr přl.-

vdděJÍ své d1vákyx čtenaí.řo č1 posJ.uchače. l,TrřnÍ tak na Jedné strap

ně ved'e člověka ke k;íznj- a pobízÍ hor aby ustoup1l d.o 1lozadí g

dal pří ležlto*lt  vřcaal ,  o něž so zsJícá a ktoré obJovuje, aby ee

uk{aaly n proJevl3.y. Přt tog ee aároveň enaží prolonit clonu neJ.

r&znějších selréuatr PředsudH, předpoJatcstí a zábrgr, stoJícíeh

nezl š].ov.5ken a gvňten n cn+zrrJících či b]"r:kuJícÍch ekr"rtečné vl..

děnÍ. Frávě ':rr.ění dokéŽe ělověka nauě1t' Jak odl1š1t své aÍnění

o věceeh od JeJleh opravdové tvóťnostl, cd JtJích ooobíté v;půuv*

noet1 a eharakterístlckého nalóhén{. ch,jektlvl.ta uněnÍ 8o zakládé

na ekutečnastí, že urělocké dí]"o přlJÍr;rí *;rnlJ z.ákon od v.!cl, J1ř

před.ctavrrJo a ukazuJel a že cávé věcen př{leŽltoet, aby před náe
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př.gd'atoupiJ'y a proJevi3.y ee*

Yeds*].l rxiěrrí ěIověka ko at3.i'áa*rlivsEtí g snoÍÍ*iL ec ho přÍ'.

nátl aby uotoupil co poaadí a do obraarr so n6TTlueava{, pak aáror"#

* a dáDlt.vě paradorrě - h,9 chse teké azuJrnout 8 Enggžovat, vš}e-

nlt a zapoJ1t do svého děnír prttoěe podněcuje jďro sch.opnost vní.

nat' roapoanávalt a rorrrmět' a rrguatrile ao jí r1ovoieivá. .lfi*ietr1 ový-

nt akoernl.' vse,s! událo*tnín jaž pi{eoetavuJe a k rrjalž voc1er T}Íllo-

Iávú nóJera a narrJo!í, třÍbí a rouvíJí d1s6roríce lr og'oualenÍ * úža*

n.r; postlujc aptlaobl}ost dívit ee a obdlvovat, aak}ádá a opevňu3e

teily otevtlonost ě].ověka vůči gi'ěLu a životu' Li-nó}ocká zkuůorroet

ělověka přívúdÍ k radogrrréau piiií;ak*lí ill.votu a pobízí ho ke vot*Íg-

r!álnu pohybu v*ií evót| protože nu obJevuJc rorr'arritost i bohatatví

[J.votn * esobítý nn5netlonrg gvšta" řÍvotrií úichn r'rii.ůnť Pek vard-

etá úruěrně s oko]"ností, žo lideky aríjom a úóarlt váiis na pocít eí.

ly a 1ntonzÍty, rra akušoroat rozvoje a vzestupu, nobot uvi''dí do

akce a sté].o obnorrr.rJo jeho tvořívé vlohy. }{eobyčeJně výxr.rnná je

přt ton všCI& právě sku.bečrroat1 že poo$}lujíe riivot a hyb*oot 11d-

gkých dlopoaic a e1l unrsrrí č].c'věka v Jehc' vgt{ilru k aívotu rr6i&tlE.

Jla{,q*, noqrrolává btinllvogt arrÍ oohab}oot, rraopak naplňr.r;it rg.

dogtí ao řívota a důvěrou Y Jeho bytootnou tvořivogt.

Y oblaett wěrrÍr s& aák]'aé,3 akrr.}enoetí spjatých s vytvářenÍu

a vnínánín unělackí'ch dě].t poan.ávdrae zřotelněJi než kdekoli Jl'ndr'
ře obJektlvlta a snryol. pro nÍ. noanwenaJí neoEobnoet a nepřodpo-

kládadí odocobenoat, nevylučuJí osobltcat a nopot}e*uJÍ půvedrroot,

nevytistuJÍ na6ací a nepřÍtoginoatÍ ooobrrího a v3r}rraněnéhE světar

}iaopak ahrtečntrl' myal pro objektívítu patří k centrú].nír. u.otivlg

eeety k p&vodnost1, což se právě v terénu rněrr.Í rrkazuje neobyčoJ-

ně názorněr Je ověg. gtáIe nutrro u.ít na pacět1' že se půvadnoot

neproJewje Jako gnďla po orl.gina3.ítě a apartní od'li.lnoetl ga

kgřdou canu| SvoJi původnoot odk4tá a vlaetně jí tep:nre vytváří

Í
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každ;í gásn' kdyř na vlastnÍ rtzÍko poanévá a sv;im žívotnÍ$ poěÍ.

nánÍn posléze rorhodu;e' co prc rróho oeobně p3.atí Jako g&ěrodat-

ná s}artečaost, co reapektuJc a če.rtu ae Yc ovt$r, řtvotě noéř1rnrJc|.

l{a otdzku oo Jo akuteónoat' a to * Jsk $e *nÁno - &m.Í pouhá

teoretlehá záleá1toot' aýbrž roa}roclující otÉ.rka žtvotnj prarll

odpovídáu"o Jen na gdkladě gvé ogobní pla'bné a proÉÍvané a'huě&l*

attn neboT J1ná odpověě by nei-;3'3.a pravó1vá a aegěla by saysl. á,

gteJně tak o torrn ada ř1je&é uproetť'ed or6enie&áho opolečenatv{'

ktor'd přÍroaeně urnávl.lme e respektujwe' ror.troduJe prinární rrar

tůédrrutí, zi.a nárrr žívot v Je}rc střecu p' 1náší poel.t obeažnoatl,

plnoatj" a ucpokoJenÍ, nebo rda aa Jecln* o J*Jteh nepŤítoninogt a

opak. Iaké v togto příBadě odpov5č přecp.;kJ.ádá v].aEtní osobrrí

lktr..lonoet a baa ní by nebyla an1 p].atná an1 Eg.Jrs}up]Írét

i;.g1'1* by ac ovógg nan:iÍtnout e často ee to t'aké děJe' áe oblert

unění patť{ ke aťéře žÍvctníhr: přepychu. k dornéně jakésí gvlášttxí

ngg}nrteěnogtl., ře tony ráří'tky rrpootřo*kovanó ura&locbýtl'i dÍly po*

ttrádaJí opravdovou žtvgtní závgŽrtoet. .xušenostl, ir ni.rriŽ rrán

otvírd přÍstup nase setkatú g r:n:ě].eck3n dílonr 8s jtstě otÍebnávrJí

ntno eťdÍu životní nolrce a Jdco by postrádaly v&ánogt a aávařnort

řÍvotníhc nezbytí. Leě právě to uncřňuje. abychn!. 8e jtch d,obíret1

"sln$ 
a oYobodn&, pod1e avých r31aporlc a nklorrrl, a tak boz všrl.l*

Jakýeh aébran a onezení roapoaaávalt evoJ1 půvoénost v celé& J.JÍn

nogg&hul CIko].noetr ře *a ovýn ť*ktíeký'rrr řl.votnígr poěírráaíp čaato

níJíga $ obcďron 1 rázom ovýeb akusoností aabytých vo sféře rrn&aí,

nÍ.Jak protl řtvotní 'rýsna{Elrostl uraění nehovořÍ. ? dour6rl,é Lzvs Bi|il*

tcčndho }lvot'a tottž bývúno v;letavanl t'ak agregívnínr tlqinsm. žo

eo ria1ka lrIďifurí a rralezgní gabe grl&8' neobyčeJirě zvyeuJí a IBy v6-

ltqe čaeto u*r gobe také z.brácíne ě{#Wproř,ívána pek sl*

vot g pociten mamění' * o**plnění.

I'ía nígtč Je ověqkxeptÍekd otáaka, ada naJÍ akrrěgností zprn.
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