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KE KOMUNITNÍMU PREZIDENTSTVÍ

Druhou nezbytnou změnou je vývoj ke komunitnímu prezi-
dentství. Je to jediný způsob, jak efektivně rozvrhnout úkoly 
úřadu,  jak  prezidentovi  poskytnout  prostor  k  tomu,  aby 
mohl přemýšlet a zachovat si integritu, a jak náročnějším ob-
čanům vrátit víru v instituci prezidentství.
To vše je možno udělat i beze změn v Ústavě. Můj sen o re-
formě prezidentského  úřadu začíná  ještě  před  primárním 
procesem  výběru  kandidátů.  Přemýšlejme  ted  o  potenci-
álním prezidentovi X (a předpokládejme, že to bude žena). 
Byla by zvolena pro svůj dar vůdcovství těmi, kteří jej u ní 
rozpoznali a první věcí, kterou by ve své výjimečné funkci
vykonala,  by byl výběr viceprezidenta a kabinetu. Tyto je-
dince  by  nevybírala  ani  tak  pro  jejich  zvláštní  odborné 
schopnosti, jako spíš pro jejich schopnost pracovat v komu -
nitě – pro jejich vyspělost a schopnost přenést se, když je to  
nutné, přes všechny osobní neshody. Skutečnost je dnes již 
taková,  že  vedoucí  kabinetů  nejsou  techničtí  experti,  ale 
manažeři. Jinými slovy, naše kandidátka by začala tím, že by 
vybudovala efektivní komunitu.

Potom by odmítla, snad vyjma neočekávaných okolností, 
„absolvovat kampaň“.  Devadesát  pět  procent  kampaně  by  
obstaral  kabinet,  neboli členové komunity.  Tím by získala  
čas, aby se mohla věnovat dvěma prvořadým úkolům: kon-
cepční politice a vedení nezbytnému k udržování komunit a 
zajištění jejich integrity.

http://www.ulozto.sk/xCzrUbB/komunity-m-scott-peck-rar


Zkrátka,  od  začátku  volebního  procesu  by  lidé  nehla-
sovali pro jednotlivce, ale pro komunitu. To by opět nevyža -
dovalo žádné ústavní změny. Je pravda, že jmenování členů 
kabinetu  nakonec  podléhá  schválení Kongresu.  Dnes  to  
nicméně  vypadá  tak,  že  tito  úředníci  nastupují  do úřadu  
dávno před nějakým schválením.

Systém, který tu navrhuji, má jedinou nevýhodu, a to, že 
by kandidátku na prezidenta bylo vidět mnohem méně než v 
systému dnešním. Tento fakt  je  však převážen množstvím  
výhod. V konečném důsledku by i kampaň byla daleko efek-
tivnější, protože by neexistoval jeden, ale dvanáct účastníků. 
Samotná  kandidátka  by  se  nemusela  vyčerpávat  absurdní 
horečnatou kampaní. Navíc, navzdory tomu, že by ji samu 
bylo vidět mnohem méně, voliči by vlastně věděli více o tom, 
co je čeká. Věděli by dopředu, kdo bude ministrem zahraničí, 
obrany a školství; a stejně tak by znali  osobu generálního  
prokurátora a viceprezidenta. 

Podobný postup by pokračoval nejen přes primární vol-
by k nominaci stran, ale i přes národní kampaň, k volbám a 
administrativě. Prezidentství by neustále fungovalo jako ko-
munita. Všechna důležitá rozhodnutí by byla činěna v komu-
nitě a komunitou. Úkolem prezidentky by nebylo činit samo-
statná rozhodnutí. Její primární povinností by spíše bylo za-
bezpečovat pokračující rozvoj prezidentské komunity a roz-
hodovacího procesu.

Lidé, kteří nemají s pravou komunitou zkušenosti, by se 
mohli domnívat, že požadavky na konsenzuální rozhodování 
v komunitě by mohlo oslabit potenciál prezidentské funkce – 
že  by  rozhodnutí  byla  zředěnými  kompromisy.  Právě 
naopak.  Prezidentství  je  v současné podobě slabé,  protože  
funguje  tak,  jak funguje.  Při  samostatném rozhodování se  
prezidentovi  nedostává  odvahy  nezbytné  k  opravdovému 



duchovní mu vedení země směrem, který je zdravý, leč ne-
populární. 

Nepodceňujte nároky na odvahu a integritu. Žádný jedi-
nec nemůže dost dobře mít tolik odvahy a integrity, aby byl  
v současném systému dobrým šéfem výkonného výboru. Byl 
by příliš zahlcen zodpovědností, příliš rozpolcen konfliktní-
mi požadavky, příliš osamělý a izolovaný, než aby si dokázal 
udržet rovnováhu a odolal pokušení prodat se lobbistům a 
tvůrcům image, aby stál za tím, co je správné, aby měl sílu a 
charakter  nutný k  tomu,  aby  důstojně  zvládal  požadavky  
funkce tak, jak je dnes konstituovaná.

Není to jen otázka přenášení  pravomocí.  V současném 
systému může prezident zplnomocnit kohokoliv pro kterýko-
liv úkol a získat jakoukoliv „taktickou podporu“, kterou zrov-
na potřebuje. Já ale nemluvím o taktické podpoře. Hovořím 
o podpoře emocionální. Nedomnívám se, že jakákoliv lidská 
bytost má dnes tolik odvahy, kolik jí tato funkce – dnes ve  
věku potenciálního celosvětového holocaustu – bez emocio-
nální podpory rozvíjející se komunity vyžaduje.

Nehovořím ani  o  komunitě,  jež  by  plnila  funkci  „pod-
půrné skupiny“. Mnoho prezidentů je mělo, takové či onaké, 
kamarády nebo stínové kabinety. Ale ty mu poskytovaly jen 
takovou oporu, jakou mohou poskytnout přitakávači. Taková 
podpora  může  dodávat  odvahy,  ale  nemusí být  nezbytně  
moudrá. Je v ní skryto nebezpečí falešné kuráže. 

Ne, mluvím tu o skutečné, intenzivně se rozvíjející komu-
nitě. Komunita není skupinou naprosto shodně uvažujících  
kývalů. Protože je vystavěna tak, aby zahrnovala specifické 
dovednosti, musí též obsahovat jisté rozdíly, – aby byla vše-
obsažnou a nestala se klikou. V mých představách se prezi -
dentka  budoucnosti  vystříhá  toho,  aby  do  svého  kabinetu 
přijímala patolízaly. Kromě výběru na základě emocionální 



vyspělosti  si  bude  volit  členy  vlády-komunity  pro  jejich 
rozličnost, rozdílné zázemí, vzhled a osobnost.

Bude  také  tolerovat  konflikty.  Pravá  komunita  je  bez-
pečné  místo,  kde  je  konflikt  víceméně  vítán  a  kde  se  mu 
místo toho, aby byl se strachem obcházen, čelí. I když pri-
mární role prezidentky budoucnosti bude zajišťovat vývoj a 
fungování jejího kabinetu-komunity, nebude se na šarvátky 
dívat  zpovzdálí.  Bude  členem komunity  se  stejnou  zodpo-
vědností vůči druhým, jakou oni budou mít vůči ní. Bude po-
třebovat jejich podporu, ale zrovna tak i jejich pochybnosti a 
nesouhlas, kritiku a konfrontaci. Jak řekl jeden člen oprav -
dové a dlouhotrvající  komunity: „Na to se příliš  milujeme,  
než abychom nechali jeden druhému něco projít.“

Ohleduplný boj, který je pro pravou komunitu charakte-
ristický, nejenže poskytuje odvahu a integritu,  která je při 
radikálním  prezidentství  těch,  kteří  jsou  chudí  duchom, 
nutná,  ale  poskytuje  jim i  intelektuální  základy.  Z  vlastní 
zkušenosti vím, že pracovní skupiny (to znamená skutečné 
rozvíjející  se  komunity)  se  neustále  dostávají  ke  kořenům 
věcí. Během svého zápasu o rozdíly komunita vždy dojde k  
základním  otázkám.  Nenechá  se  odvádět  stranou  povrch-
nostmi,  takže  se  nechová  reaktivně,  k  čemuž  měli  v  po-
sledních letech prezidenti tendenci.

Ačkoliv takový návrh komunitního prezidentství nemusí 
být  zaštítěn ústavními změnami,  zcela jistě bude osočen z  
„komunismu“, jako kdyby komunita a komunismus byly to-
též.  Opravdu,  nepřipomíná  komunitní prezidentství  polit -
byro?  Politbyro  ovšem není  voleno v  tom pravém smyslu  
slova. Navíc nevíme, jak funguje, protože pracuje v tajnosti. 

Nevidím žádný vážný důvod,  pro  který  by se  všechny 
schůze kabinetu-komunity nemohly zpřístupnit malému po-
čtu zástupců tisku, kteří by se střídali. Tisk by se ale musel  



omezit  pouze  na  zaznamenávání práce  komunity  jako  
takové.   Zprávy  jako  „Ministr  toho  a  toho  neustále  vy-
skakoval na generálního prokurátora“ nebo „Viceprezident 
obvinil prezidenta  ze  sexistického  náhledu“  by  mohly  
způsobit spoustu škod. Na druhé straně si myslím, že by jak  
veřejnosti, tak vládě jen prospělo, kdyby se objevily zprávy 
typu  „Na  dnešní  schůzi  kabinetu  byl  vysloven aktivní  
nesouhlas  s  politikou,  která  je  prováděna  ve  vztahu  k 
Nikaragui. Nesouhlas se soustředil na určení míry, do jaké je 
komunistické hnutí v Nikaragui domácího původu a nakolik 
je podporováno ze zahraničí. Na závěr bylo dosaženo shody,  
že  situace  ve  středoamerické  zemi nepředstavuje  vážné  
nebezpečí a téma bude hlavním bodem úterní schůze.“

Opět tu vidíme reciproční vztah mezi zdravějším prezi-
dentstvím, zdravějším tiskem a  zdravějším obyvatelstvem.  
Pokud bude obyvatelstvo žádat „kult osobnosti“, tisk se tomu 
podvolí,  čímž dojde k nesouladu mezi tím, co stojí  za zve-
řejnění a co ne, a přinutí kabinet, aby svá rozhodnutí konal v 
tajnosti. Na druhé straně, pokud tisk i lidé potlačí svou fasci-
naci silnými stránkami i slabůstkami veřejných osob (nebo ji 
omezí na rockové hvězdy a sportovce), budeme moci mít vlá-
du mnohem otevřenější. Tajemství není zdravé ani pro vlá-
du, ani pro lid. Pro obě strany by bylo dobré, kdyby bylo zve-
řejňováno, že administrativa se kvůli tomu a tomu dostala  
do konfliktu.  Leč to vyžaduje daleko vyzrálejší  náhled ve-
řejnosti.

I tak ovšem není vhodné ani nezbytné, aby osvícení poli-
tičtí vůdci čekali, až veřejnost a tisk dospěje. Především poli -
tičtí představitelé mají určitou zodpovědnost za výchovu ve-
řejnosti a tisku v jejich recipročním vztahu. Tak jako není  
možné dosáhnout zranitelnosti bez rizika, ani politikové ne-
budou schopni ustavit  komunitní  prezidentství  bez ochoty 



vydržet  muka  osočování  z  radikálního  novátorství.  Pokud 
budou  naši politikové  trvat  na  tom,  že  je  nutno  vyčkat,  
dokud  tisk  a  veřejnost  nedospěje,  nikdy  se  komunitního 
prezidentství  nedočkáme. Nemáme  zase  tak  mnoho  času.  
Budou-li současné vztahy mezi lidmi, médii a prezidentstvím 
pokračovat, budeme se nořit stále hlouběji do bahna výroby 
nereálných obrazů s potenciálem ještě většího zla. Potřeba 
realistického prezidentství chudého duchem existuje právě 
ted. 

Tento velmi specifický návrh na komunitní prezidentství 
není  ani v nejmenším naivní.  Nejsem romantik.  Záležitost  
komunity není snadná a levně získaná zkušenost. Je to zku-
šenost s neustávajícími problémy a zmatkem. Skutečné ko-
munity jsou velmi často místem zmatků a bojů. Jsou tací, kte-
ří se pro boj nebo lásku, jež komunita obsahuje, nehodí. Jako 
každá komunita, bude i ta prezidentská prožívat své zkoušky 
a strasti. Někteří členové ji budou muset s bolestí a hněvem 
opustit a  noví  jedinci  budou  muset  projít  náročným  vý -
cvikem. Komunita nezbaví prezidentství tíživých problémů. 
Naopak, učiní je natolik silným, že bude schopno plně snášet 
problémy spojené s náročností vedoucí pozice, aniž by ztrati-
lo integritu.

Návrh komunitního prezidentství  nedokáže ocenit  ten, 
kdo pravou komunitu nezažil. To ovšem může být klamné,  
protože někdo si může myslet, že má s komunitou zkušenost, 
ač tomu tak není.  Připomíná mi to ostříleného armádního  
plukovníka na penzi, který na začátku procesu budování ko-
munity prohlásil: „Je mi vás líto. Říkáte, že celý život postrá-
dáte komunitu. Ve svém životě jsem jich zažil spoustu. Měl 
jsem ji dvacet let v armádě.“ Po půldruhém dni našel tento  
úžasný člověk odvahu a řekl mi se slzami v očích: „Musím se 
vám omluvit. Říkal jsem vám, že jsem komunitu zažil v ar -



mádě. Dnes už vím, že jsem neměl pravdu. Naučili jste mě,  
že to, co jsem zažil v armádě, nebyla komunita. Do armády 
jsem vlastně vstoupil hlavně proto, že jsem něco takového 
hledal, ale pravda je, že jsem to tam nikdy nenašel.“ 

Konečně  je  naivní  očekávat,  že  současný  systém bude 
fungovat.  Je naivní  předpokládat,  že  jediná  osoba  bude  
schopna  nést  zodpovědnost funkce,  které  byly  dvacetkrát  
menší v době, kdy byla ustavena. Naivní je myslet si, že jedi-
ná osoba bude chápat, co se děje ve dvou stech odlišných ná-
rodech. Je naivní domnívat se, že člověk může být moudrý a 
může mít čas přemýšlet, když je zavalen všemi možnými ce-
remoniemi a dalšími nespočetnými povinnostmi. A pokud si 
říkáte: „Ale vždyť to vypadá, že to všechno docela funguje,“  
měli  byste se možná zeptat sami sebe, zda nejste naivní a  
nenaletěli  jste  na  všechny  ty  nereálné  obrazy,  které  vám 
byly předloženy. Protože ve skutečnosti žijeme ve světě na-
prosto odlišném, než byl ten před dvěma sty lety, a je naivní 
očekávat, že pokud jde o prezidentství a ostatní politické  
skutečnosti, budeme moci postaru fungovat stále stejně efek-
tivně.

Prezidentství  je  centrem veškeré  politické  moci  v  naší 
zemi. Je však třeba, aby se provedla změna výkonu moci vlá-
dy, aby se z dezintegrovaného, specializovaného a zbyrokra-
tizovaného stylu odlidštěné konkurence stal kooperativní – 
či dokonce starostlivý a láskyplný – způsob práce s použitím 
pravidel komunity. Po změně volá každá část exekutivní vět-
ve. Volá po ní Kongres i soudnictví. Změna je nutná ve vlá-
dách jednotlivých států, v každém okrese a městě. Prezident-
ský úřad má ale větší moc určit charakter vlády než kterýko-
liv jiný politický prvek. Byla by to nejsnazší cesta k zahájení 
změn v politické atmosféře. Změna ovšem může začít i jinde. 
Může se dokonce objevit  navzdory zastaralému prezident-



ství. Nakonec je třeba mít na paměti, že nezáleží na tom, jak 
ke změně dojde, nýbrž že se musí změnit vládní klima.

Vládnout je obtížné. Pokud jde o domácí poměry, skupi-
ny zvláštních zájmů jen tak nezmizí. Neustále je nutno činit  
bolestná rozhodnutí o tom, zda jsou ty či ony zájmy skutečně 
tolik cenné a kterým je nutno odvážně čelit a nehledět na ve-
řejný nesouhlas. S kulturou Ruska není snadné vycházet. V 
mezinárodním měřítku je třeba, aby federální vláda přijala 
zdánlivě oslabující iniciativu zranitelnosti, která by vedla k  
efektivní světové vládě, a je jedno,  jak by to poznamenalo 
nacionalismus voličů. Zároveň musí být naši vůdcové  
schopni říci rozhodné „Ne“ brutálnímu chování jiných náro-
dů. Musí být opravdu lstiví jako hadi a nevinní jako holubi -
ce. Musí být dostatečně silní,  aby mohli zavést a udržovat  
rovnováhu paradoxů.

Taková  duchovní  a  politická  síla  daleko  přesahuje 
možnosti kteréhokoliv jednotlivce. Sílu ke skutečně funkční 
a prospěšné vládě lze najít jen tehdy, budou-li lidé pracovat 
ve společné lásce a odříkání. To se může stát jen v klimatu,  
kde jsou političtí  vůdci  emocionálně podporováni komuni -
tou. Nemůže to nastat v prostředí konkurenční izolace,  ve 
které jsou idealismus a lidskost potlačeny. Jen díky komunitě 
budou naši představitelé dost silní, aby byli skutečnými vůd-
ci, skutečnými mírotvůrci.

Takové klima se tak radikálně liší od tradičního washing-
tonského prostředí,  že bude vyžadovat revoluční proměnu  
ducha. Přesně taková proměna, potřebná jak pro vládu, tak  
pro naši křesťanskou církev, je však nutná, aby bylo možné 
uskutečnit  revoluci,  nezbytnou  pro  vytváření míru a za -
chránění našich životů. Propast mezi tím, co je a co by mělo 
být, je tak velká, že takové návrhy vypadají jako sny. Tak-
zvaní  realisté  jim  mohou  říkat  „naivní“.  Proroci  starého 



myšlení  budou  tvrdit,  že je  to  „nemožné“.  „Je  to  jen  ne -
skutečná vize,“  řeknou.  Opravdu,  „vizionářský“ je jedno z  
jejich  oblíbených  pejorativ  k  zdiskreditování  skutečných 
proroků.  Ale  proroci  starého  myšlení  jsou  proroky  smrti. 
Protože naši židovští praotci nás poučili: „Není-li žádného vi-
dění, lid pustne.“
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