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  číslo 9

Úvodní slovo překladatele
Vybral jsem pro Vás dva nezkrácené texty H. Maturany a N. Luhmanna, první z roku 1985, druhý (v prvním vy-
dání) z roku 1982. Důvodem takové volby pro mě bylo jejich propojení společným tématem "lásky" – tématem, 
jež se zdá být tak vzdálené chladnému jazyku konstruktivistů. Dalším důvodem je odlišnost přístupu obou autorů 
k danému tématu, která – jak bude ukázáno – nebrání přítomnosti kontroverzního jednotícího prvku.
Pro biologa Maturanu je láska "spontánním biologickým jevem, bez něhož není žádná socializace možná". Ne-
vysvětluje sice, jak je možné žít bez lásky a přesto zůstat biologickou bytostí, ale mu to můžeme odpustit a 
klidně si položit otázku, proč potřebuje do své představy koevoluce hominidů vnášet ještě další výkladový prvek 
– lásku. Na jiném místě nám ale sám odpovídá: "Jsme současně zvířata, která si skrze rozum a řeč uvědomují své 
emoce,a tak mohou prožívat jejich změny."
A tu je ten podivuhodný styčný bod obou tak protichůdných názorových pozic!
Jako bych slyšel Ivana Úlehlu, jak říká: "Jak mám vědět, co mám (vidět, slyšet…) cítit, když mi to nikdo ne-
řekne?" A tak, náležitě připraveni Maturanou, který nás učí rozumět biologické stránce naší koexistence jako ně-
čemu lidskému (bytostně nemechanickému), můžeme možná precizněji, než jak to dokázal Maturana svým kon-
ceptem "jazykování", vstoupit do domény "reality v jazyce", která se tvoří komunikací uvnitř sociálního systé-
mu. Tato komunikace teprve "rozhodne", co máme cítit, je-li to snad "něco takového jako láska". Luhmannovo 
pojetí umožňuje představit  si nepravděpodobnost  komunikace,  z níž se láska rodí, ale současně i fakt,  že je 
přesto možná, opevňuje-li se vůči nebezpečí svého okamžitého zániku zvláštním slovníkem, jemuž se každý učí 
ještě dříve, než může něco takového cítit a učinit to tématem komunikace – slovníkem, který je zprostředkován 
tzv. komunikačním médiem.
"Luhmanna nelze číst, na Luhmanna je třeba si zvykat!", říkal jsem si často při jeho četbě. Bál jsem se, že jej od-
ložíte dříve, než se doberete kouzla jeho myšlenek, našemu duchu snad až příliš abstraktních. Číst o lásce tímto 
precizním vědeckým jazykem může jedny fascinovat, druhé odpuzovat. A tak tu stojíme před stejným rizikem, 
jež Luhmann popisuje, pokud jde o lásku. Nakonec – okouzlen – nabyl jsem přesvědčení, že se to riziko (v obo-
jím případě) vyplatí. A co myslíte Vy?

Vás Vratislav Strnad

V Praze 4. března 1996
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Úvahy o lásce
Kdykoli mluvím o lásce, auditorium zneklidní – ať už se tam sejde kdokoli. Láska je nebezpečný pojem. Lásku 
jsme zvyklí chápat jako něco příliš lidského, co není přístupné vědeckým úvahám. Ale je tomu tak skutečně?
Já uvažuji o lásce následujícím způsobem:
Živé systémy jsou schopny spolu navzájem interagovat v procesech, které se vztahují zpět k sobě samým (= re-
kurzívně). Přitom probíhá slaďování (driftování) jejich právě platných ontogenetických struktur. (Mám tím na 
mysli cesty, které sledují v neustálých proměnách svých struktur.) Toto slaďování se děje ve shodě s jejich právě 
probíhajícími  zpětnovazebnými  interakcemi.  Jejich  aktuální  ontogeneze  se  stává  ko–ontogenezí,  resp.  ko–
ontogenetickým slaďováním struktur. Pozorovatel může spatřit výsledek tohoto slaďování jako koordinaci dějů, 
které se pak stávají událostmi v jazyce, pokud vytvářejí – zpětným vztahováním se k sobě samotným – koordi-
nované události v návaznosti na jiné koordinované události. Současně však pozorovatel spatřuje sociální jevy, tj. 
projevy koexistence, projevy společného života v oblasti koordinovaného chování, která zahrnuje samotné živo-
ty zúčastněných bytostí. Socializace je produktem procesů vztahování se interakcí k sobě samým (rekurzívnosti 
interakcí), které umožňují ko-ontogenetické slaďování struktur a tím – společný život. Jazyk je způsob společné-
ho života.
Jak ale dochází k tomu, že spolu živé systémy rekurzívně interagují? Jak dojde k tomu, že my lidé spolu re-
kurzívně interagujeme a současně se stáváme sociálními bytostmi, dokonce bytostmi schopnými řeči? Vycházím 
z toho, že my lidé rekurzívně interagujeme buď za podmínek vnějšího tlaku a omezujících poměrů, a to s cílem 
něčeho dosáhnout – anebo interagujeme bezcílně, spontánně, jednoduše pro zábavu. Vlastně předpokládám, že k 
socializaci dochází interakcemi – k sobě samým se vztahujícími interakcemi – které nemají žádné jiné oprávnění 
kromě spontánní zábavy. Jinými slovy: vycházím z toho, že sociální jevy nastávají koexistencí živých systémů, 
spontánním tokem jejich životů ve vzájemných rekurzívních interakcích, k nimž dochází jen z jednoduchého dů-
vodu uchovávání jejich organizace a přizpůsobení. Proto tvrdím, že tato spontaneita k sobě samým se vztahují-
cích interakcí živých systémů je výrazem životně nezbytného souladu jejich struktur. Dva nebo více živých sys-
témů začínají spolu rekurzívně interagovat, protože se spontánně navzájem slaďují v dimenzi oblasti, ve které se 
jejich interakce nacházejí.
Tvrdím, že tato podmínka spontánního, dynamického vzájemného slaďování, která umožňuje vznik rekurzívních 
interakcí, sloužících jednak uchování individuální organizace, jednak vzájemného přizpůsobení v průběhu on-
togeneze živých systémů – je oním fenoménem, který, pokud existuje, představuje to, co v lidském světě na-
zýváme láskou. Jinými slovy: říkám, že láska je spontánní dynamická podmínka, při níž živý systém přijímá ko-
existenci svého života s životem druhého nebo druhých systémů a jako taková je biologickým fenoménem, který 
nepotřebuje žádné další oprávnění. Láska je spontánní dynamické slaďování, děj, který buď nastává, anebo nena-
stává. Pokud nastává láska, pak dochází též k socializaci. Žádná socializace není možná bez lásky. Proto také 
říkám, že láska sama je výrazem spontánní souladnosti struktur, jež se pak dále rozšiřuje nebo zužuje, anebo 
mizí – v průběhu ko-ontogenetického slaďování (driftování) struktur, k němuž začíná docházet jen tehdy, když 
se už vlastně děje. Říkám-li, že sociální jevy nastávají spontánním ko–ontogenetickým slaďováním, současně 
říkám, že láska je předpokladem a nikoli důsledkem sociálních jevů a že sociální jevy existují v jakékoli oblasti 
interakcí jen tak dlouho, jak dlouho v té které oblasti trvá láska.
Mohu to také vyjádřit poněkud jiným způsobem, se zvláštním ohledem na to, k čemu dochází mezi námi lidmi:
Láska spočívá v otevření prostoru druhému člověku pro jeho vlastní existenci v koexistenci s námi, a to ve spe-
cifickém oboru interakcí. Jako taková je láska výrazem spontánního biologického souladu a nepotřebuje žádné 
racionální ospravedlnění: láska je tu, protože je tu a trvá tak dlouho, dokud trvá. Láska je vždy láskou na první 
pohled, zvláště když nastává v životně omezujících podmínkách, které vynucují rozvoj rekurzívních interakcí. Je 
tomu tak proto, že nastává jen při setkání, které navozuje soulad struktur, a nikdy předtím. Láska je konečně pra-
menem lidské socializace, nikoli jejím výsledkem. Vše, co lásku ničí, vše, co ničí soulad struktur, jejž ona ob-
sahuje – ničí socializaci. Socializace je výsledkem operování v lásce a dochází k ní jen v tom oboru (interakcí – 
pozn. překl.), ve kterém probíhá láska.
Existuje řada obtíží v porozumění tomu nebo v přijetí toho, co jsem o lásce řekl. Chtěl bych zmínit dvojí ob-
tížnost:
a) Přejeme si, aby láska byla něčím zvláštním. Proto není potěšující říkat, že láska je založena pouze biologicky, 
protože spočívá na pouhém souladu struktur, který plyne ze zpětné vztaženosti interakcí k sobě samým. Takové 
předpoklady ničí mýtus. Láska už není specificky lidským jevem. Naopak, může nastat v některých nemnohých 
dimenzích, jako třeba při jednoduché koexistenci v respektuplné sounáležitosti během cesty vlakem; nebo se vy-
skytuje v mnoha dimenzích, když například spolu dva lidé žijí jako milenci; nebo nastává v tak pozoruhodných 
dimenzích koexistence, v nichž můžeme žít spolu s (naším) domácím zvířetem. To specificky lidské na lásce 
není láska sama, ale to, co jako lidé v lásce děláme.
b) Přejeme si, aby láska byla důsledkem socializace a nikoli jejím zdrojem. Vztahy, které lásku ničí, jako je např. 
konkurence, totiž chceme považovat za sociálně oprávněné. Konkurence je antisociální.
Konkurence, jakožto lidská aktivita, obsahuje negaci druhého, protože v oblasti konkurence vylučuje oblast exis-
tence druhého: konkurence neguje lásku. Příslušníci moderních kultur si konkurence cení jako zdroje pokroku. 
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Já mám za to, že konkurence vytváří slepotu, protože neguje druhého člověka a omezenými možnostmi koexis-
tence snižuje lidskou tvořivost. Z antropologického hlediska nevznikl homo sapiens z konkurence, nýbrž z ko-
operace a kooperace může nastat jen jakožto spontánní aktivita v podmínkách vzájemného přijetí, tj. v lásce.
Je to náš specifický způsob společného života – sociální existence v jazyce, co z nás činí lidské bytosti. V této 
specifické  koexistenci,  která  z  nás  činí  lidské  bytosti,  je  láska  biologický  jev.  Jako  taková  nám umožňuje 
uniknout  antisociálnímu odcizení,  jež  vytváříme  svými  racionalizacemi.  Je  to  rozum, jehož  prostřednictvím 
opravňujeme tyranii, ničení přírody a špatné zacházení s druhými lidmi v obraně našeho materiálního a ideolo-
gického vlastnictví. Tyranii ospravedlňujeme svým tvrzením, že druzí lidé by se měli podřídit našim tak neoby-
čejným nápadům, týkajícím se pravdy a skutečnosti, protože my máme k pravdě a skutečnosti privilegovaný pří-
stup. Je to  rozum, jehož  prostřednictvím ospravedlňujeme ničení  přírody nutností  jejího podřízení  se  našim 
plánům, protože my je vlastníme. A je to rozum, jehož prostřednictvím tvrdíme, že lidský život by se měl podří-
dit nějakému transcendentálnímu cíli. Avšak láska, toto biologické snažení, které nás bez jakéhokoli rozumové-
ho důvodu vede k přijetí přítomnosti druhého člověka vedle nás – ona je to, která nás zase vrací zpět k socializa-
ci a která mění orientaci našich racionalizací. Přijetí druhého člověka bez požadavků je ukončením tyranie a 
zneužívání druhého člověka, protože otevírá prostor pro kooperaci. Láska je nepřítelem každého vlastnického 
jednání.
Pokud druhého přijímáme, můžeme jeho nebo její přítomnost ospravedlnit udáním důvodů, které jeho/její příto-
mnosti propůjčují platnost: láska zavazuje, stejně jako zavazuje neláska, a přesně zde začíná sociální etika. My 
lidé nejsme žádná rozumem nadaná zvířata. My lidé jsme zvířata, která užívají rozumu a řeči, aby s jejich pomo-
cí ospravedlnila své emoce, své nápady a přání... a právě v tomto procesu je znehodnocujeme, protože nevidíme, 
že to jsou naše emoce, které specifikují oblast racionality,  kterou používáme pro své ospravedlňující důvody. 
Jsme ale současně zvířata, která si skrze rozum a řeč uvědomují své emoce, a tak mohou prožívat jejich změny. 
Při tom má ústřední význam láska. Jakožto lidské bytosti existujeme v sociální koexistenci. Řeč, rozum a vědomí 
sebe sama vznikají a dějí se jakožto sociální jevy: bez socializace není možná řeč, není možný rozum, není 
možné vědomí sebe sama ani uvědomění vlastních emocí. Bez lásky nejsme žádné sociální bytosti.
Toto pojednání není žádnou morální obhajobou lásky. Je to pouze výzva k přemýšlení o biologické podmínce, 
založené na lidskosti. Nejde mi ani o doporučování lásky. Pouze říkám, že bez lásky jakožto spontánního biolo-
gického jevu není žádná socializace možná. A to není v lidském životě nikdy dost triviální.
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Láska jako symbolicky zobecněné médium komunikace
U symbolicky zobecněných komunikačních médií jde obecně o sémantická uspořádání, která umožňují dosáh-
nout úspěšnosti v komunikování, jež je samo o sobě nepravděpodobné. "Dosažení úspěchu" přitom znamená: 
zvýšit schopnost přijetí komunikace do té míry, že se jí můžeme odvážit, tedy nezavrhnout ji dopředu jako bez-
nadějnou. Překonání tohoto prahu nepravděpodobnosti je důležité, protože jinak nemůže dojít k vytvoření soci-
álních systémů: sociální systémy se uskutečňují prostřednictvím komunikací. Jinými slovy, nepravděpodobnosti 
vyznačují prahy zbavování se odvahy a – z hlediska evoluce – prahy vyloučení nových variací. Mohou-li být 
tyto prahy odsunuty, zvyšují se nejprve možnosti tvorby systémů v rámci systému společnosti a současně se zvy-
šuje množství  témat,  o nichž lze komunikovat:  zevnitř  narůstají  stupně volnosti  pro komunikaci  a zvnějšku 
schopnosti systému přizpůsobit se. Tím vším narůstá pravděpodobnost evoluce. 
Pro  všechna  komunikační  média  můžeme předpokládat,  že  požadavky na  ně  v  průběhu vývoje  společnosti 
rostou. Stávají-li se systém společnosti a jemu příslušné prostředí komplexnějšími, narůstá také výběrový cha-
rakter všech určení. To, co musí být stále sdíleno, je zajišťováno výběrem ze stále více jiných možností. Tím 
jsou motivace k přenosu a k přijetí výkonu spojeného s výběrem stále nepravděpodobnějšími. Je tedy stále ob-
tížnější motivovat k přijetí způsobem výběru. Právě taková je ale funkce komunikačních médií. Teorie vývoje 
společnosti a teze, že změnou typu diferenciace společnosti skokem narůstá komplexita systému společnosti, ve-
dou k domněnce, že komunikační procesy ve společnosti sledují takovýto vývoj, a k jiné domněnce, že současně 
hledají obecnou a speciální úroveň kombinace výběru a motivace. Například láska je nyní oproti vší tradici, která 
od ní zcela požaduje společenskou solidaritu, deklarována jako neodůvodnitelná a osobní: "Par ce que c´estoit 
luy, par ce que c´estoit moy", jak to slavně formuluje Montaigne.1+ Nic neopravňuje předpokládat, že hledání 
nových forem a nových řešení musí být úspěšné, a že nárůst komplexity ve všech oblastech, v nichž společnost 
funguje, se bude moci rozvíjet neomezeně. Proto je nutné současně pracovat s analýzami věcnými, historickými, 
sociálně strukturálními a ideově historickými, chceme-li objasnit, jak dalece může společnost unést svou vlastní 
evoluci, do jaké míry je schopna odpovídajícím způsobem nově formovat své komunikační výkony a do jaké 
míry je schopna ponechat určité funkční oblasti, aby bylo možno počítat s odpovídajícími deformacemi.
Symbolicky zobecněná komunikační média, která mají za úkol řešit takové problémy kombinace selekce a mo-
tivace, užívají sémantiky spojené s realitou, jako je pravda, láska, peníze, moc, atd. Tyto terminologie charakte-
rizují  vlastnosti vět, citů, prostředků záměny, výhružných prostředků apod., a my těmito orientacemi na věcné 
obsahy operujeme při používání médií. Samotným věcným obsahům je připisována kauzalita. Zúčastnění  jsou 
tohoto mínění, pokládají to "za smysluplné". Ale samotná média nejsou těmito věcnými obsahy, nýbrž jsou ori-
entačními body komunikace, s nimiž lze zacházet relativně nezávisle na tom, zda tyto věcné obsahy jsou, nebo 
nejsou k dispozici. Funkce a efekty médií nelze proto také postihnout na této úrovni fakticky lokalizovaných 
kvalit, citů, příčinností, protože média sama o sobě jsou již sociálně zprostředkovaná chápáním možností komu-
nikace.
V tomto smyslu nepředstavuje samotné médium lásky žádný cit, ale kód komunikace, podle jehož pravidel je 
možno vyjadřovat city, tvořit je, simulovat je, přičítat city druhým, popírat je a naladit se pomocí toho všeho na 
důsledky, které z toho vyplynou, pokud se uskuteční odpovídající komunikace. Již v 17. století je (jak ukážeme 
v následujících kapitolách) při veškerém zdůrazňování lásky jakožto vášně zcela zřejmé, že jde o model chování, 
který může být přehrán, který člověku vyvstane před očima ještě předtím, než se nalodí, aby vyplul za láskou: 
který je tedy k dispozici jako orientační prostředek a jako uvědomění si dosahu – ještě dříve než je partner nale-
zen.
Současně také umožňuje zachytit fakt, že partner chybí, a tuto skutečnost může učinit osudovou.2+ 3+Láska se 
nejdříve ráda pohybuje v prázdnotě provizória a zaměřuje se na zobecněný vzorec hledání, který usnadňuje vý-
běr, jenž může stejně tak dojít citově prohloubeného naplnění, jako se může ocitnout na šikmé ploše. Je to v 
kódu zakotvený nárůst významů, který umožňuje učení se lásce, interpretování signálů a sdílení malých znamení 
pro velké city. Je to kód, který umožňuje zakusit rozdíl a prožitkově umocnit nenaplnění
Následující úvahy lze odvodit od teze, že literární, idealizující a mytizující zobrazení lásky si nevybírají svá té-
mata a své hlavní myšlenky náhodně, ale že v nich reagují na společnost své doby a na směry jejích budoucích 

1 Michel de Montaigne, Essais I, 28, cit. dle ed. de la Pléiade, Paris 1950, s. 224
2 "Il y a des gens qui n´auraient jamais été amoureux s´ils n´avaient entendu parler de l´amour", jak to označuje La Rochefou-
cauld, Réflexions ou sentences et maximes morales, Nr. 136, cit. podle Oeuvres completes, éd. de la Pléiade, Paris 1964, s.  
421.
Také 18. století  se přes osobně-individuální  pojetí  etosu lásky ještě nevzdává tohoto momentu předešlého, stejně hravého 
učení se lásce. Velmi zřetelná je tato zkušenost hravosti objevování partnera, podle níž se proměňuje celý svět, u Klopstocka, 
např. v dopise J. A. Schlegelovi z 1. 8. 1752:"... poté co jsem se tak dalece vyučil lásce, musím připadnout na děvče, které by 
mě mohlo učinit šťastným...", cit. podle: Dopisy Klopstocka a Klopstockovi (vyd. J. M. Lappenberg), Braunschweig 1867, s.  108 
a násl. Zjevně zde není pociťován žádný rozpor mezi předcházejícím myšlenkovým nácvikem a nadšeným zapojením sebe 
sama.
3 Tato tendence zřejmě přetrvává ještě další století, jak lze dokumentovat na Kierkegaardově "Svůdcově deníku". Přes zřetelné 
morální napětí mezi etickým a estetickým způsobem lásky, vložené autorem jaksi dodatečně, se v díle dokonale kloubí chladná 
rafinovanost postupného svedení dívky s vášnivým odevzdáním svůdce: zásnubní prsten, jejž dívce nakonec nasadí, je (pro 
svou velikost) neviditelný - je celým světem. (pozn. překl.)

5



  číslo 9

změn. Nemusejí nutně reprodukovat věcné reálie milostného života, i když je uchovávají ve formě svých popisů. 
Zcela jistě však řeší hlásící se problémy, totiž převádějí nevyhnutelné podmínky fungování společenského systé-
mu do formy, kterou lze dále šířit. Sémantika lásky té které doby nám proto může otevřít cestu k porozumění 
vztahu mezi komunikačním médiem a strukturou společnosti. 
Každé  symbolicky  zobecněné  komunikační  médium ohraničuje  vůči  specifickému  hraničnímu  (prahovému) 
problému. Pro médium lásky leží tento problém v samotné, nanejvýš osobní komunikaci. Vysoce osobní komu-
nikací rozumíme komunikaci, v níž se mluvčí snaží odlišit od ostatních jedinců. K tomu může dojít tím způso-
bem, že si zvolí sebe sama za téma, tedy že mluví o sobě samotném. Jde to ale také tak, že u věcných témat smě-
ruje komunikaci na svůj vztah k věci. Čím je vlastní hledisko a vlastní světonázor osobitější, idiosynkratičtější a 
výlučnější, tím nepravděpodobnější je konsensus a zájem druhých. Při tom nejde jen o vlastnosti, které jedinec 
má, nebo které sobě připisuje, tedy nejde jen o krásu a ctnost osoby – o takové věci, které hrají rozhodující roli v 
milostné literatuře 17. a 18. století. Osobní vlastnosti by bylo možno, podobně jako fakta, přijímat, obdivovat, 
nebo tolerovat. Co z toho vychází a co se vyjasňuje teprve na konci 18. století, je osobní vztah jedince ke světu.  
Pokud se tento vztah ke světu vzájemně individualizuje, nemůže se už partner v komunikaci uchylovat k uznání 
potěšujícího,  užitečného,  ještě  přijatelného  nebo  nějak  hodnoceného  faktu,  který  pochází  z  osoby druhého. 
Pokud druhý existuje  jako individualita,  která  vytváří  svět,  je  každý,  kdo je  osloven,  už  v každém případě 
umístěn do tohoto světa, a tím je nevyhnutelně postaven před alternativu potvrdit nebo odmítnout egocentrický  
koncept druhého.  Tato komplementární role stvrzovatele světa vede jedince k domněnce (byť společně před-
pokládané), že tento koncept světa je jedinečný, tedy svébytný, a tudíž neschopný konsensu. To také znamená, 
že je jednomu připisováno potvrzující chování, které navenek není schopno se k ničemu připojit, které se tedy 
nemůže vyskytovat nikde jinde. Takto stísněn, dá se každý rozumný adresát na útěk, anebo se ještě pokusí ná-
znaky osobní komunikace ignorovat a taktně je převést do neosobní roviny "anonymně" se vytvářejícího světa. 
Proto v lásce nejde o "totální komunikaci", o tematickou koncentraci pokud možno všech komunikací na partne-
ra nebo na milostný vztah, i když se to tak milencům zpočátku může zdát. Není očekávána totalita, ale univerza-
lita vztahu ve smyslu trvalé pozornosti vůči partnerovi ve všech životních situacích; jinými slovy: ve smyslu 
neustálého obohacování informačního obsahu všech komunikací hlediskem "pro tebe". Spouštěcím momentem 
uvědomění si lásky i jejího praktikování není tematická rovina procesu komunikace, ale kódování tohoto proce-
su. 
Zvláštní "kód" pro lásku se vytváří tehdy, když se zdvojují všechny informace s ohledem na to, co znamenají v 
obecném, anonymně konstituovaném světě, a co znamenají pro tebe, pro nás, pro náš svět. Rozdíl ovšem nelze 
chápat tak, že informace zůstává tou samou informací a buď patří do jednoho nebo do druhého světa; každý 
privátní svět přirozeně projikuje své vlastní nekonečné perspektivy do totálního horizontu světa, který je pro 
všechny týž. Informace musí být zdvojena, aby v obou světech (podle aktuální potřeby) existovaly zkušební testy 
a mohly mít svou platnost. Je to tedy podobné jako u spisu, který je pro zvláštní použití duplikován, aniž by byla 
popřena jeho původní jednota. 
To, že nepravděpodobnost úspěšné komunikace za této podmínky rostoucí individualizace vztahů ke světu při 
zachování anonymně konstituovaného světa narůstá, bude ještě zřetelnější, věnujeme-li pozornost umístění voleb 
do prožívání a jednání zúčastněných.  Jedinec nemůže svůj vztah ke světu vnímat jako vlastní  úkon (pokud 
ovšem nečetl Fichta); za svoje vlastní jednání může považovat všechno možné a nemožné, co prožívá jako vol-
bu. Masu voleb registruje jako selekce samotného světa, ať jsou jakkoli idiosynkraticky vztažené k očekáváním, 
ať se jakkoli profilují a jsou hodnoceny vzhledem k rozdílům. Ten druhý, který je tlačen do role toho, kdo svět 
potvrzuje, naproti tomu musí jednat. Jinak by musel říci, proč určité názory nesdílí. Problémový práh a neprav-
děpodobnost nanejvýš osobní komunikace vedou k asymetrickému uspořádání dělby toho, co je komu přičítáno: 
milující, který má potvrzovat idiosynkratické volby, musí jednat, protože se cítí být konfrontován s jednou vol-
bou; milovaný naproti tomu jen  prožíval a očekává ztotožnění se svým prožíváním. Jeden se musí angažovat, 
druhý (který je  ovšem stále  vázán svým konceptem světa) jen projikoval.  Tok informací,  přenos selektivity 
z jednoho – Alter (milovaného) na druhého – Ego (milujícího) je současně přenosem prožívání na jednání. To 
zvláštní (a chcete-li, tragické) na lásce spočívá v této asymetrii, v nutnosti odpovídat na prožívání jednáním a na 
spojení, které již bylo učiněno, vlastním připojením.4+

EGO PROŽÍVÁ EGO JEDNÁ 
ALTER  PROŽÍ-
VÁ

A prož. → E prož. 
(Pravda/Hodnotové vztahy)

A prož. → E jedná 
(Láska)

ALTER JEDNÁ A jedná→E prož
(Vlastnictví/Peníze/Umění)

A jedná → E jedná
(Moc/Právo)

Na druhé straně vyplývají v milostných vztazích pro toho, kdo právě miluje (kdo představuje Ego), jen připojení  
v jednání, protože prožitky milovaného jsou zdrojem redukce. Téma nekonečna, v sémantice lásky stále znovu 
se vynořující, má také ten smysl, že v prožitkovém světě druhého neexistují žádné hranice vlastního jednání; též 
proto ne, neboť se už jako právě tak milovaný narodil. Asymetrie mezi prožíváním a jednáním pak obsahuje 

4 Pro usnadnění srovnání s konstelacemi jiných médií zde reprodukujeme tabulku, která zobrazuje zdvojenou možnost přičítání 
prožívání/jednání pozicím Alter a Ego, přičemž Ego je vždy ten, kdo má komunikovanou volbu přijmout nebo odmítnout.
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šanci předstihu: je možno se řídit podle prožívání druhého, i když ten ještě podle toho nejednal, i když ještě ne-
projevil žádné přání, ani ještě sobě nezačal nic přičítat. Právě toto míní sémantika lásky, když požaduje překročit 
povinnosti galantnosti, nebo když mluví o shodě "beze slov", která je prožívána tehdy, když milující nepotřebují 
žádné procedury slaďování k tomu, aby mohli shodně jednat s někým třetím. 
Tvrzením, že láska je zaměřena na jednu osobu, na "individuum", a že milovaného vnímá jako nedělitelný celek, 
ještě není toto médium charakterizováno dostatečně. Takto je druhý člověk ještě stále chápán v analogii s věcí, 
což je sice dementováno, ale tato představa není nahrazena jinou představou, pokud je člověk označován jako 
"subjekt". Teprve vzájemným propojením systémové a komunikační teorie lze učinit podstatný krok ven z této 
polohy výzkumu. 
To,co  označujeme  jako  "prožívání",  můžeme  totiž  dále  otevřít  ve  dvou  směrech  a  v  obou  hned  vystupují 
extrémní požadavky na pozorování a odpovídající jednání. Myslíme teď na Alter jako na psychický systém. 
Prožívání znamená, že se systém přičítáním skutkových podstat a událostí vztahuje ke svému  prostředí.  Pro 
jednoho  pozorovatele  je  mimořádně  těžké  zahrnout  prostředí  pozorovaného  systému  do  svého  pozorování; 
jednak to znamená, že prožívání nesmí považovat za fakt, ale za selektivní vztahování druhého systému ke své-
mu prostředí (a vztahy nelze pozorovat, ale pouze objevovat), kromě toho je on sám (každopádně pokud jde o 
lásku) částí a často důležitou částí tohoto prostředí. Nenaráží tedy jen na hranice vlastního systému, ale takříkajíc 
uprostřed světa naráží na naléhavé vztahování se k sobě samému.5+

Druhá úvaha je spojena s pojmem informace. Normálně můžeme na druhých systémech pozorovat jen vstup a 
výstup. Vidíme, že druhý poslouchá, něco vidí, něco čte a reaguje na to. Tím ale ještě není zachycena jeho infor-
mace, ani jeho zpracování informace. Informace je selektivní zpracování rozdílů; spočívá v tom, že prožívající 
jedinec promítá události proti horizontu jiných možností a vlastní systémový stav určuje zkušeností "toto a nic ji-
ného", "toto a nikoli ono". Zvnějšku je proto sotva zjistitelné, které jiné možnosti ve kterém momentu fungují u 
druhého jako srovnávací schéma, a bez společného zachycení tohoto horizontu voleb není informace pozorova-
telná. Abychom "porozuměli" tomu, jak v druhém člověku působí vstup jako informace a jak svůj výstup (na-
příklad to, co říká) znovu napojuje na vlastní zpracování informace, museli bychom spolu s ním zpracovávat 
informaci stejným zpětnovazebným pochodem jako on, anebo ji alespoň adekvátně plně pochopit. 
Funkcí komunikačního média "láska" je přesto tuto nepravděpodobnost  umožnit. Toto je v běžné řeči  zašif-
rováno pod pojmem "rozumění", jakožto výraz přání po porozumění a shodě; jako výčitka chybějícího porozu-
mění je rozšířena nad hranice toho, co je technicky možné. Domáháme-li se takovéhoto překročení oblasti toho, 
co je pozorovatelné, lze pochopit, proč jsou nakonec odhozeny všechny objektivní a zobecněné ukazatele lásky 
ve smyslu zásluh, krásy nebo ctnosti a proč princip,  který má umožnit ono nepravděpodobné,  se stává stále 
osobnějším. Médium používá osoby. Musíme druhého znát co možná nejlépe, abychom mohli pochopit nebo 
alespoň vytušit, co pro něj právě představuje prostředí a jaké srovnávací schéma v něm právě probíhá. Stejně tak 
je třeba pochopit, že pojem subjektu byl v 18. století odsubstancionalizován, protože šlo ve skutečnosti o to, roz-
pustit6+ osobu ve vztazích k (pro ni) relevantnímu, smysluplnému prostředí a ve vztazích k sobě samé; už ji neod-
vozovat z vlastností, ale z funkcí. Stálosti, kterou pro takové porozumění potřebujeme, se lze nakonec dobrat jen 
v osobě samotné – nikoli v její povaze nebo morálce. Akceptujeme-li to, co pochází z náhody, a odmítneme-li 
všechny vnější opěrné body vypočítatelnosti a hodnotových úsudků, můžeme se dostat o kousek dál k pokusu 
nastavit se na to, co je pro toho, koho milujeme, okolím, a co je informací, co se mu jeví jako nutnost a co jako 
svoboda, do jakých spolupůsobících horizontů právě vstupuje svými konturami, které pak tvarují jeho prožívání 
a jednání. Ale rozumějící láska je kognitivně tak namáhavá, že se skoro rovná spoléhání se na city a na jejich ne-
stabilitu. Toto řešení je však na překážku institucionálnímu řešení vztahu mezi láskou a manželstvím, jak posléze 
podrobně ukážeme. 
Tím se současně dostáváme k tomu, že láska řeší své sobě vlastní komunikační problémy zcela zvláštním způso-
bem. Paradoxně formulováno, dalekosáhlým zříkáním se komunikace dokáže komunikaci zintenzivnit. Daleko-
sáhle užívá nepřímé komunikace, spoléhá se na předjímání a na to, čeho již bylo porozuměním dosaženo. Expli-
citní komunikací, otázkou a odpovědí, může být přímo nepříjemně dotčena, protože tím se dává najevo, že něco 
se nerozumí samo sebou. Ke klasickému kódu tak patří také "řeč očí", stejně jako zjištění, že milující lidé spolu 
mohou nekonečně hovořit, aniž by si byli co řekli.7+ Jinak řečeno, láska není komunikativním jednáním, nedoža-
duje se žádných otázek ani proseb milovaného k tomu, aby bylo u milujícího dosaženo souhlasu; prožitky mi-
lovaného mají vyvolat jednání milujícího pokud možno bezprostředně. 
Láska by nebyla na základě všeho řečeného přiměřeně pochopena, kdybychom ji chápali jako pouhou reciprocitu 
navzájem uspokojujícího jednání nebo jako pohotovost plnit přání. Láska nejprve zabarvuje prožitek prožívání a 
tím mění svět – horizont prožitků a činů. Je internalizací subjektivně systematizovaného vztahu toho druhého ke 
světu; tím propůjčuje tomu, co ten druhý prožívá nebo by mohl prožívat: věcem nebo samotným událostem – 
zvláštní sílu přesvědčivosti. Teprve v druhém řádu láska motivuje k jednání, zvolenému nikoli pro konkrétní 

5 Aby rozlišil vztahování k sobě samému uvnitř pozorované, milované osoby, k níž se hned dostaneme.
6 "Auflösen" znamená rozpustit, ale též rozluštit, rozřešit (pozn. překl.).
7 "Láska je nejvýmluvnějším ze všech citů a z velké části se skládá z hovornosti", poznamenává také Robert Musil v knize "Muž 
bez vlastností (Rozhovory o lásce)", Hamburg 1952, nově 1968, s. 1130.
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efekt, ale pro svůj symbolicko–expresívní, lásku vyjadřující význam, anebo k jednání, které dává na srozumě-
nou, že čerpá ze zvláštností onoho světa, v němž se milující cítí být zajedno s milovaným (a s nikým jiným): svě-
ta společných chutí a společných příběhů, společných odchylností, smluvených témat, oceňovaných událostí. Co 
vyvolává jednání, není úsilí o užitek, ale nesamozřejmost konceptu světa, vyladěného zcela na individualitu oso-
by a existujícího jen v této podobě. Pokud jde vůbec o "dávání", láska tu naznačuje, že umožňuje druhého obda-
rovat, protože je takový, jaký je. 
V sémantice média "láska" nenajdeme tuto funkci formulovanou, ale symbolizovanou. Není předepsáno, aby mi-
lující prokazoval svůj privátní svět tváří v tvář veřejnému mínění, ale láska je popisována pomocí symbolů, které 
vyjadřují, že když milujeme, tak k tomuto dochází. Základní symbol, který organizuje strukturu témat média 
"láska", se nejprve nazývá "vášeň". Vášeň vyjadřuje, že se trápíme něčím, na čem se nedá nic změnit a za co 
nelze převzít odpovědnost. Stejnou symbolickou hodnotu mají jiné obrazy, zčásti pocházející z velmi staré tradi-
ce – když se řekne, že láska je druh nemoci, šílenství, folie á deux, nasazení želízek. V dalších obratech může 
láska znamenat mystérium, zázrak, něco, co se nedá vysvětlit ani zdůvodnit, atd. Všechno to poukazuje na výpa-
dek normální sociální kontroly, který ale musí být společností tolerován jako druh onemocnění a oceňován při-
souzením zvláštní role.
S vyčleněním symbolicky zobecněného komunikačního média dále souvisí, že musí být specifikován vztah k or-
ganické fakticitě společného života. Žádný komunikační systém nemůže zcela abstrahovat od toho, že lidé jsou 
na něm zúčastněni tělesně. Funkcionální specializace sémantiky médií vyžaduje symbolické zahrnutí tohoto tě-
lesného vztahu. Symboly, které tuto funkci splňují, chceme nazvat symbiotickými symboly nebo symbiotickými 
mechanismy – s ohledem na to, že podle očekávání označují předpokládané organické procesy. Pro ně existují 
různé, i když jen nemnohé možnosti, které musejí být v procesu vydělování jednotlivých komunikačních médií 
též odděleny jedna od druhé. Vnímání, sexualita, uspokojování (nejprve základních) potřeb a fyzické násilí jsou 
různé, již vysoce plastické organické procesy; vzájemně se ovlivňují, mohou se navzájem rušit anebo podporovat 
a tím vším tvoří – za přítomnosti více partnerů – difúzní základ pro komunikaci.8+ Je-li určitá situace rezervová-
na jen pro jedno jediné komunikační médium, musí být vypojeno vše, co by mohlo interferovat. Toho je do-
sahováno  soustředěním na  jeden  výlučný  symbiotický  mechanismus.  Pro  "komplex  moci"  je  takovým  me-
chanismem fyzické násilí; pro "pravdu" vnímání, vztažené k datům relevantním pro danou teorii; pro "peníze" je 
to uspokojování potřeb, stále odvozenější od peněz; pro "lásku" je to sexualita. Oč méně je komunikace v rámci 
daného média limitována jí přiřazeným symbiotickým mechanismem, o to více zůstává tento mechanismus pod-
mínkou, nezbytnou pro nárůst rozlišení. Z tohoto pohledu není náhodné, že nejdůležitější společenská komuni-
kační média si vždy volí specifický, ale současně vysoce plastický a tvárný vztah k organickým procesům a že 
všude tam, kde to není možné, způsobuje spojování médií s funkcionálními systémy těžkosti. 
V případě intimity založené na sexualitě získává vztah mezi symbiotickým základem a symbolickým zobecně-
ním zvláštní rysy,  které lze blíže popsat. Nejprve toto založení v sexualitě způsobuje, že partneři si cení toho 
"být spolu", cení si blízkosti a bezprostřednosti. Vyhledávají místa, kde doufají, že se uvidí. Obecně je pohlavní-
mu vztahu vlastní, že se neuskutečňuje s ohledem na vně stojící a ne s ohledem na jejich souhlas. Tím ale může 
naplňovat svůj smysl v sobě samém a beze vší nutnosti vyjádření navenek může zjemňovat sebe sama. Dávání a 
braní, odměňování a zdrženlivost, potvrzování a opravování – to vše zůstává možné, dá se ale stěží stanovit nebo 
přičítat zájmům či dokonce záměrům. Momenty a záměry výměny, trestání, poučování a učení plní svou funkci, 
ale sotva je lze od sebe odpreparovat, přičíst jednomu nebo druhému a mluvit o nich. Jsou roztaveny do stavu ne-
rozlišitelnosti. S výjimkou extrémních případů proto nelze bilancovat výhody a nevýhody, optimalizovat vlastní 
pozici nebo rozvíjet vztah do asymetrie sklonů k výkonu, k lepší pozici nebo k zájmu. Také relativně nevy-
rovnané vztahy mohou být oběma stranami prožívány jako stejně uspokojivé a navzájem neporovnatelné – díky 
této difúznosti sexuálního kontaktu. Ta zase dovoluje připojení široké oblasti duchovních a duševních zájmů bez 
zúčtování její směnné hodnoty. Proto je do určité a jinak stěží dosažitelné míry možné předpokládat, že moje 
vlastní prožívání je stejné jako partnerovo. 
Spočívá to v neposlední řadě v reflexivitě vzájemné roztouženosti. Ve společné tělesné hře získáváme zkušenost, 
že přes vlastní touhu a její naplnění také toužíme po touze druhého a tak také zjišťujeme, že si druhý přeje, 
abychom po něm toužili. To vylučuje učinit z "nezištnosti" základ a formu vlastního jednání; spíše je to síla 
vlastního přání, která je měřítkem toho, co jsme schopni dát.9+ Tím vším sexualita prolamuje schematismus ego-
ismu / altruismu, stejně jako hierarchizaci lidských vztahů podle schématu smyslovost / rozum. Historicky se to 
projevuje v neposlední řadě v tom, že rozčlenění sexuálně založených intimních vztahů podle kódu "lásky" trhá 
tyto obě distinkce morálky a antropologie, zakotvené v kultuře staré Evropy. 
Nadto ještě také (právě tak načrtnutá) komunikace beze slov se může pohybovat v referenčním rámci sexuality a 
obohacovat se jím. Ovšemže ne všechno, co bylo dosaženo dorozuměním, lze odvodit od tohoto rámce! Ale ne-
verbální  komunikace tělesných  doteků poskytuje verbálním sdělením důležitý mimologický interpretační  ho-
rizont; skýtá možnost podbarvení a doplnění řeči, možnost konkretizující interpretace vysloveného slova s ohle-

8 Též pro komunikaci, která je protichůdná s verbálním sdělením, např. pro řeč očí.
9 Viz k tomu "Tabu místo lásky", Rupprecht Gerd, in: H. Kentler,"Za revizi sexuální pedagogiky", 3. vyd., Mnichov 1969, s. 89 – 
113 (108 a násl.).
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dem na mínění a úmysly. Takovými způsoby, jimiž komunikuje "láska", lze vyjádřit nevyslovitelné, a co bylo 
vysloveno, lze zdůraznit nebo oslabit, bagatelizovat, vzít zpět, zmařit; lze urovnat nedorozumění, změnou úrovně 
komunikace lze korigovat vykolejení. Na této metarovině pod artikulovanou komunikací se můžeme setkat s 
opětováním lásky, ale také s její blokováním.
Tak jako u všech symbolizací, ani zde není negace vyloučena, ale je také používána. Například kód "moci" je za-
ložen na vyloučení veškerého fyzického násilí – s výjimkou prosazení práva. V sémantice "lásky" hraje značnou 
roli  vyloučení  možných  sexuálních  vztahů  –  od  "amour  lointain"  dvorské  lásky  v  dobách  středověku  přes 
dlouhou a zmatenou hru na schovávanou v románech o obrech ze 17. století a přes přemístění vlastního požitku 
na "ještě ne" a přes opatrování ctnosti jako taktiky vynucující manželství až po pozitivní sexuální nauku, po-
stupně se prosazující od osvícenství 18. století, která je ale ještě stále odkázána na pocit: "odmítnut a jen potají, 
býti objektem touhy". Používání verbální negace v rámci určitého média se může jevit jako "dvojznačnost". Ja-
kožto moment sémantické struktury má užití negace velmi precizní smysl v kontextu diferenciace a stupňování 
specifických způsobů komunikace a komunikačních úspěchů. Utlumení toho, co je samo o sobě možné, je před-
pokladem sémantického podmiňování přístupu k provedení. Na tomto podmiňování jsou závislé stupně volnosti 
komunikačních procesů. 
Vztahování se k sobě samému10+ uvnitř komunikačního média vůbec zasluhuje pozornost ještě dříve, než přistou-
píme k historickým analýzám. Také zde jde o obecný požadavek, který se projevuje u všech komunikačních mé-
dií. S diferenciací struktury a procesu se zdvojuje také vztažnost vůči sobě samému, takže musíme rozlišovat dvě 
úrovně. Na úrovni sémantické struktury média se vztažnost vůči sobě jeví jako systemizace témat. Každé jednot-
livé hledisko, které charakterizuje lásku, je chápáno ve spojení s druhým hlediskem. Protože toto platí pro každé  
hledisko, tedy také pro každé druhé hledisko, shledává se každé téma v každém druhém tématu jako to druhé 
téma toho druhého tématu. Pomocí soběvztažnosti je tedy na sémantické rovině dosaženo uzavřenosti kódování. 
Tímto způsobem jsou zahrnuty odkazy symbiotického mechanismu: V lásce nelze nemyslet na smyslovost, tak 
jako naopak avantýry ve směru sexuálních vztahů nadhazují otázku pravé nebo jen předstírané lásky.
Soběvztažná systemizace je o to významnější, čím nepravděpodobnější je úspěch komunikace, čím nejistější je 
sociální vztah. Oč méně jistoty máme v tom, jak se druhý postaví vůči očekáváním, o to nepostradatelnější je 
naše interpretace vlastních projevů a po nich následujících reakcí v systému. To znamená schopnost vždy poro-
zumět sobě samému jako indikátoru pro něco jiného, dalšího, v co doufáme. Tuto souvislost lze velmi zřetelně 
doložit v 17. století: Uznání svobody ženy v navazování milostných vztahů vede k systematizaci kódu "milostné 
vášně". Vyjádřeno naší teoretickou terminologií, ve zvláštním zájmovém zaměření je  vyčleněna zdvojená kon-
tingence11+ a  z  ní  vyplývající  soběvztažná  systematizace  speciálního  kódu  pro  lásku.  Nejistota,  rostoucí  ze 
zdvojené kontingence, se může stát uvnitř tohoto kódu tématem – například coby alternativa k pravé a falešné 
lásce.
Když  je  zvláštní  sémantika  pro  speciální  komunikační  médium  dostatečně  diferencovaná,  mohou  se  stát 
soběvztažnými také  procesy, tímto médiem uspořádané. Soběvztažnost na této rovině komunikačních procesů 
chceme označit jako reflexivitu. Za podmínky dostatečné izolace tohoto zvláštního fenoménu lze předpokládat, 
že k lásce lze motivovat jen láskou: láska se vztahuje k lásce, vyhledává lásku, roste tou měrou, s jakou může 
lásku nalézt a naplnit sebe sama jako lásku.
Teprve reflexivitou procesu (nebo přesněji: sémantickým kódováním procesu jakožto reflexivního) se dokončuje 
diferenciace a univerzální přístupnost média. Teprve v této formě může být vyřešen problém inkluze a "rovnosti 
šancí". Dokud nám jde v lásce primárně o vzácné vlastnosti milovaného/milované, o bohatství a mladost, o krásu 
a ctnost – stupňujeme právě tyto vzácné hodnoty a hledáme jejich potvrzení. Toto pojetí, které převládalo již v 
17. a také ještě v 18. století, by bylo – vážně vzato – muselo vést k neřešitelným problémům rozdělení; neboť 
kdo by si byl přišel na své tam, kde se předpokládá neobyčejnost vlastností a kde existuje jen velmi málo sku-
tečně krásných a ctnostných dam a pánů? Vývoj si vynucuje narůstající neutralizaci všech předpokladů pro lás-
ku,  které  nespočívají  v  lásce  samotné.  Formou  takové  neutralizace  je  reflexivita  a  funkcí  je  otevření  se 
univerzální přístupnosti spolu s autonomním, již ne externě předprogramovaným sebeřízením oblasti média.12+ 

Na základě zajištěné reflexivity lze pak trivializovat ty vlastnosti, které jsou pro milování a pro to, být milován, 
žádoucí, a lze je učinit nezávislými na historicko životopisných nahodilostech. 
Není těžké odhalit paralely v oblastech jiných médií. V umění mohou být hodny pozornosti také ošklivé, každo-
denní předměty, které nejsou v žádném případě předurčeny pro umění. Právo se už nezaměřuje jen na zpracování 
přirozeného práva a na přizpůsobení se jemu, ale zachycuje vše, co bylo učiněno právem podle právních postupů 
a norem. Také politická moc je všeobecně citlivá na jakákoli témata, pokud se dají politizovat – protože každou 
moc podřizuje  jiné  moci.  Mohou k  ní  mít  přístup jakékoli  osoby z  řad  voličů.  Důležité  tendence  moderní 
společnosti podporují takovéto souvislosti univerzalizace a specifikace pomocí reflexivity.  Médium intimních 

10 V originále Selbstreferenz, volněji jako "reflexivita", pojem zavedený Luhmannem (pozn. překl.).
11 Doslova "zdvojená neproniknutelnost": u obou partnerů mohou věci vždy znamenat to nebo ono (výklad k tomu viz např. in 
K. Ludewig, Systemická terapie, ISZ- Pallata, 1994, s. 65). (Pozn. překl.)
12 Nelze přehlédnout, že univerzalita má přece své hranice a že vytváří nerovnost šancí. Tyto hranice ale spočívají, podle dife-
rencovanosti média, na hranicích sémantického zpracování sexuality: na relativní nezávislosti bazálního mechanismu. V tomto 
ohledu to zřejmě mají někteří lehčí než jiní, nezávisle na sémantickém kódování svého chování.

9



  číslo 9

vztahů sleduje přesně tento trend, ačkoli je v jednotlivých případech založeno na extrémním ozvláštnění. 
Více než v oblasti kteréhokoli jiného komunikačního média je kódování milostné sémantiky reflektováno již vel-
mi záhy a sice jako přímý důsledek knihtisku. Také raná parodie samotného románu hraje v této souvislosti svou 
roli. Již v 17. století je známo, že dáma četla romány a zná kód. To zvyšuje její pozornost. Je varována – a právě 
proto ohrožena. Trochu později se také vnímavý muž stává obětí románu.13+ Právě tak vyčtená jsou květnatá 
rčení a gesta, která patří k umění svádět. Je třeba počítat s tím, že dámy jejich obsah prohlédnou, a je dobře také 
vědět, že jim to neubírá na působnosti. Kód tedy nereguluje pouze chování, ale také zachycuje nový výskyt sebe 
sama v oblasti chování, která je jím regulována. Ani kód "moci", ani kód "peněz" by nemohly v daném čase 
unést takové sebezveřejnění. Jen v "lásce" působí knihtisk v tomto smyslu štěpivě; a právě zde se naštěstí může-
me spolehnout na zájmy, které zajišťují, že to přesto funguje. 
Nakonec je třeba mít u všech symbolicky zobecněných prostředků komunikace na paměti, že jejich schopnost 
tvořit odpovídající specializované sociální systémy není samozřejmostí. V sociokulturním vývoji působí média 
selektivně, ale nemají nutně také stabilizační funkci. Velmi typické je, že média musejí tvorbu systémů teprve 
prosadit proti tlakům, typickým v dané společnosti, proti převládajícím postojům a vzorcům očekávání. V raném 
novověku se tento problém zostřuje tou měrou, s jakou jsou komunikační média po vynálezu knihtisku vystave-
na vyšším a nepravděpodobnějším nárokům. V kódu média se vynořují symboly, které s sebou přinášejí důrazně 
"asociální" konotace, které přinejmenším stojí mimo morální normu – např. státní zájmy v oblasti mocenské, 
zisk v oblasti vlastnictví a peněz, nebo jakoby chorobnou vášeň v oblasti lásky. Tím je současně vyjádřeno, že 
tyto prostředky, na jejichž základě lze nakonec přesto tvořit sociální systémy, nelze odejmout ani společnosti 
jako takové, ani morální konformitě, ani společenskému rozvrstvení, ale je třeba je nově rozvíjet. K tomu do-
chází  v oblasti  některých  médií  pomocí  organizace,  tedy rozvojem vlastní,  k  tomu vyvinuté  zvláštní  formy 
korporativního systému. V komunikační oblasti lásky je tato možnost vyloučena.14+ Co nastupuje na její místo? 
Zdá se, že nejprve je to zformulované vědomí problému; později také požadavky na manželství. V následujících 
historických analýzách15+ sémantiky lásky je proto třeba mít neustále na paměti, že její fantazijní svět splňuje 
také obranné funkce domněnek a z toho důvodu nezřídka vede k extravagancím. Pro sociální život ve starších, 
lokálně zahuštěných společenských systémech jsou příznačné komplexní vztahové sítě, které blokují výlučnost 
jedince, "soukromý život" a také zpětný pohyb ve vztahu dvou osob. V jednom rámci, který je každému pře-
hledný, je třeba se o svůj život podělit s druhým. Intimita ve dvou je sotva možná, v každém případě se nepodpo-
ruje, nýbrž jak jen možno ukracuje.16+ Odizolování systémových podmínek pro intimitu proto musí být teprve 
prosazeno navzdory panujícímu mínění a citovému rozpoložení.17+ Dosáhnout tohoto by bylo ještě obtížnější, 
kdyby na této možnosti nebyly stejnou měrou zainteresovány všechny věkové skupiny. Intimita ve dvou, dosa-
žená bez sítě sociálních vazeb, se zdá být vzácná a problematická už z povahy svých vlastních podmínek. Podle 
sociometrických výzkumů dochází k vlastní volbě na základě vzájemné projekce jen vzácně a ta většinou vede 
ke vztahu, který je krátkého trvání.18+ 
Tyto podmínky dávají na srozuměnou, že kódování (sexuálně založené) intimity nejprve začalo mimo veškerý 
etablovaný řád a že za možnost svého nástupu muselo zaplatit "koncesemi" v sémantice – především doznáním 
nerozumnosti, pošetilosti a nestability. Teprve poté co se stal takový program obvyklým, bylo možné vážně začít 
se zabudováním sociální reflexivity a zaměřit se na tvorbu systému, touto reflexivitou stabilizovaného – s dodnes 
spornými úspěchy. Výsledkem je manželství založené na lásce a korektivem je vytvoření možností pro rozvod. 
Je tak ponecháno na manželství samotném, zda se chce udržet nebo ne. 

13 "J´avais lu quelques romans, et je me crus amoureux", oznamuje hrdina z "Les confessions du Comte de...", románu Charle-
se Duclose, 1741, cit. podle vydání Lausanne, 1970, s. 38. Povšimněme si vybroušenosti formulace, která běžný věcný obsah 
pouze naznačuje.
14 Také jiné komunikační oblasti, které mají sklon k zaměření na méně pravděpodobnou komunikaci, mají podobné problémy. 
Viz N. Luhmann, "Funkce náboženství", Frankfurt 1977; N. Luhmann,"Lze kódovat umění?", in Soziologische Aufklärung, Sv. 3, 
Opladen 1981, s. 245 – 266.
15 Rozuměj, v následujícíh kapitolách knihy. (Pozn. překl.)
16 K domácím poměrům srovnej např. Howard Gadlin, Private Lives and Public Order: A Critical View of the History of Intimate 
Relations in the United States, in: G. Levinger/H. L. Raush (vyd.), Close Relationships: Perspectives on the Meaning of Inti-
macy, Amherst 1977, s. 33 – 72. 
17 K tomu zvláště Guy E. Swanson, The Routinization of Love: Structure and Process in Primary Relations, in: Samuel Z. 
Klausner, The Quest for Self-Control: Classical Philosophies and Scientific Research, New York 1965, s. 160-209. 
18 Srov. Jean Maisonneuve, Psycho-sociologie des affinités, Paris 1966, s. 322 a násl., zv l. 343.
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