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Při problematizaci vztahu současného umění a politiky bychom neměli opomenout zásadní
ontologickou analýzu Gianni Vattima podanou v jeho práci Transparentní společnost, o jejíž
interpretaci  a  aktualizaci  se  pokusím.  Vattimo  zde  sleduje,  jak  v epoše  masmédií  a
informačních  technologií  dochází  k radikální  proměně  lidské  existence  (v  silném  smyslu
Heideggerovského pojmu Wesen). Vattimo jako jeden z prominentních zastánců postmoderní
plurality  vnímá  (na  rozdíl  od  frankfurtské  školy)  média  pozitivně,  neboť  napomáhají
„destrukci  perspektivy  centrálního  hlediska“,  což  umožňuje  emancipaci  a  svobodu,  bez
nutnosti přizpůsobení se nějaké stálé a spolehlivé struktuře reálného, o jejíž poznání usilovala
metafyzika. V tomto ontologicky radikalizovaném náhledu tvrdí, že žijeme v epoše, kdy svět
je ontologicky ustaven jako obraz. Není už realita, jenom nesčetné příběhy (ad Nietzsche).
Happening nebo krátká videosekvence mají stejnou závažnost jako politické prohlášení nebo
filosofická  studie.  Diskusi  pojmů  a  teorií  nahrazuje  narativní  argumentace  a  estetické
hodnocení.
Vattimo  nicméně  nepretenduje  na  derealizaci  jako  na  všezahrnující  ontologickou
charakteristiku. Úskalí derealizace pak spatřuje v „absenci konfliktuality“, uzavření narativů
v sobě samých. Je otázkou, nakolik se tato úskalí prohloubila s masivním nástupem internetu,
sociálních  sítí  aj.  Je zde stále  naléhavější  otázka,  jak by mělo vypadat  kritické  myšlení  a
dialog  v situaci,  kdy  chybí  společná  (metafyzická)  báze  či  „společná  řeč“?  Chceme  se
dotknout též problematičnosti ontologické báze „bytí ve světě“, na níž Vattimo staví (kritika
pozdního Maxe Schelera). Jakou máme vlastně dnes bázi pro politickou filosofii,  která by
zohledňovala naznačené hermeneutické (ontologické) ruptury a řešila nejen nesouměřitelnost
různých  narativů,  hodnot,  náboženských  a  kulturních  axiomů,  „světů“  –  ale  ukazovala  i
možnosti jejich nesubversivní interakce?
V druhé části naznačím možné východisko rozborem několika klíčových konceptů z díla Jana
Patočky,  budujícího  svou  filosofii  dějin  a  politickou  filosofii  na  fenomenologických  a
ontologických základech, aniž by přitom ignoroval problém stálé inklinace k metafyzickým
konstruktům  (např.  v moderní  vědě  apod.).  Díky  tomu  dokáže  lépe  uchopit  problém
konečnosti, parciálnosti lidského smyslu, který by mohl být lepším vodítkem než Vattimova
derealizace. Dějiny jsou podle Patočky neustálá problematizace smyslu, nikoli jeho definitní
nalezení.
Problematiku  budu  ilustrovat  na  příkladu  nedávných  happeningů  skupiny  Ztohoven  a  na
aktuálních politických postojích amerického režiséra Jima Jarmusche.
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