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Mezi kladivem a kovadlinou
Dvacáté století v osudech literárních osobností Ruska
Ivana Ryčlová patří k představitelům české rusistiky, kteří v atmosféře polistopadové svobody ob-
novují přerušené kritické tradice šedesátých let, zejména pokud se týká období po roce 1917. Její 
knížka přináší portréty Maxima Gorkého, Vladimira Majakovského, Alexandra Fadějeva, Michaila 
Šolochova, Viktora Někrasova a Varlama Šalamova. Autorka je vybavena odbornou znalostí pra-
menů a zároveň ovládá umění přístupného průvodce a vykladače. Šest uměleckých osudů vesměs 
spjatých s temnou dobou prostředkuje s jedinečným smyslem pro jejich dramatičnost a literární 
díla přibližuje s obdivuhodným respektem k jejich složitosti. Kniha obsahuje množství dobových 
fotogra�í a dokumentů. Gra�cká úprava Robert V. Novák.

Váz., formát 200x192 mm, 200 str., 349 Kč
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Objevy pozdního čtenáře
„Druhé čtení“ českých autorů od Máchy k Havlovi
„Sedmadvacet portrétů ,druhého čtení‘, zahrnutých do této knihy, vznikalo spontánně a velmi dlouho, s pře-
stávkami téměř čtyři desetiletí. Jsou výsledkem hluboké re�exe umělecké, �loso�cké, ale i politické, dílem 
vyzrálého autora snažícího se porozumět svým literárním předchůdcům a současníkům, ale i sobě samému. 
Všímá si zejména toho, co zůstává v české literatuře skryto, kdesi pod povrchem, někdy pouze z nepozornosti 
nepovšimnuto, jindy tam v minulosti obratně zameteno a záměrně ,zapomenuto‘. Životní osudy předních 
českých tvůrců, odvážná interpretace jejich díla a skvěle vybrané ukázky tvoří soudržný celek a snad u kaž-
dého druhého pojednávaného autora má čtenář chuť nahlédnout do některé z jeho knih, lhostejno zda ji již 
kdysi četl či nikoli...“  František Mikš, šéfredaktor revue Kontexty

Váz., 368 str., 398 Kč

J M  .
Biografický slovník poslanců moravského 
zemského sněmu v letech 1861–1918
Kniha dává čtenářům možnost nahlédnout do životních příběhů osob, které se ve druhé polovině 19. století 
podílely na vzniku moderních politických elit na Moravě a které v řadě případů významně zasahovaly do po-
litického života celé habsburské monarchie a později i Československa. Formou přehledných biogra�ckých 
portrétů zpracovaných ve více než 600 heslech zachycuje původ, rodinné zázemí, vzdělání, profesní kariéru 
a veřejnou činnost všech, kteří v letech 1861–1918 zastávali post moravského zemského poslance. Publika-
ce je výsledkem náročného bádání a pátrání po mnohdy zcela zapomenutých osobnostech tehdejšího veřej-
ného života a její snahou je přiblížit životní a politické osudy všech aktérů dobové sněmovní politiky. Její 
ojedinělost spočívá právě v tom, že jako první zpracovává medailony naprosto všech moravských zemských 
poslanců, a vyplňuje tak některé mezery v poznání dějin Moravy. Neměla by proto chybět v žádné příruční 
knihovně zájemců o dějiny druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století.

Formát B5, váz., 888 str., 898 Kč
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Virginia Sa� r, Michele Baldwin
Terapie rodiny krok za krokem
podle Virginie Sa� rové
První �ást knihy je v�nována analýze tera-
peu� ckého sezení s konkrétní rodinou. Sudé 
strany knihy jsou vy�len�ny auten� ckému zá-
znamu a liché strany komentá�i, post�eh�m,
názor�m, zp�sobu vedení. Druhá �ást je v�-
nována východisk�m modelu Virginie Sa� ro-
vé a konceptuálnímu rámci jejího terapeu� c-
kého p�ístupu.
���������������������

Yvonne Poncet-Bonissol
Psychický nátlak v rodin�
Pr�vodce umo��uje roz�ifrovat mluvu 
a chování jedinc�, kte�í otravují vztahy 
v rodin�. Ukazuje, jaký je zp�sob jejich 
jednání, manipulace, jak své ob��  ovláda-
jí, vzbuzují hr�zu, jak si dovedou hrát s je-
jich pocity viny. Hlavn� v�ak autorka nabízí 
konkrétní �e�ení, jak se z takového vztahu 
vymanit, ochránit d�� , najít sebed�v�ru. 
���������������������

Josef Zehentbauer
Drogy lidského t�la

bez vedlej�ích ú�ink�
Lidské t�lo produkuje vlastní substance, které 
p�sobí jako an� depresiva, � �ící prost�edky, 
s� mulanty apod. Autor popisuje biochemické 
pochody v lidském t�le a ú�inek �drog�, které 
t�lo produkuje. Nabízí zárove� �adu podn�-
t�, jak tyto látky vlastní na�emu t�lu zdravým 
zp�sobem ak� vovat a vyu�ít. 
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Anthony de Mello
�irá radost

Podle autora je klí�em k pochopení smyslu 
�ivota znovuobjevení jeho krásy a nesmírné 
hodnoty, které spo�ívají v um�ní pro�ívat 
ka�dý den i ka�dý okam�ik �ivota napln�ni 
Bohem. Jedním z vrcholných p�íklad� jsou 
pro de Mella Buddha a Je�í�.
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P L. B

Dobrodružství náhodného sociologa
Jak vysvětlit svět, a přitom nenudit
Peter L. Berger, dnes pravděpodobně nejznámější žijící americký sociolog, publikuje knihy o mnoha aspektech 
sociální vědy od šedesátých let 20. století a některé jeho práce jsou již pokládány za klasické. V těchto vtipných 
a intelektuálně podnětných vzpomínkách Berger vysvětluje, jak se stal sociálním vědcem, ale vypráví rovněž 
o nesčetných dobrodružstvích, k nimž toto povolání vedlo. Nejedná se o standardní autobiogra�i, která by 
líčila každou událost v Bergerově životě; spíše se zaměřuje na nejdůležitější intelektuální problémy, které mo-
tivovaly jeho práci, a na různé lidi a situace, s nimiž se střetával v jejím průběhu. Bergerovy paměti jsou plné 
pozoruhodných miniatur a rázovitých postav vylíčených živým vypravěčským stylem, často kořeněným hu-
morem, a zprostředkovávají čtenáři vzrušení a překvapení, které může přinášet zkoumání sociálního života.

Váz., 268 str., 349 Kč
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1Editorial

Editorial

Prezidentské přímé volby přinesly několik zajímavých sku-
tečností. Některé z nich zmiňme: 

V první řadě rozhodně znamenaly úbytek klasické poli-
tiky ve prospěch politiky veřejného mínění a mediální sféry. 
Pro někoho to může být radostná zpráva (aktivizace voličů, 
přítomnost tzv. občanských kandidátů s nezpochybnitelným 
osobnostním pro�lem, tematizace každodenních, až bulvár-
ních témat), pro někoho smutný fakt ztráty něčeho kulturně 
cenného kombinovaný s výraznou polarizací společnosti. Na 
druhé straně je s podivem, že právě tento typ voleb nezname-
nal úplnou katastrofu; přece jen převládali kandidáti s urči-
tou zkušeností s praktickou politikou. To je ovšem spíše dáno 
volební tradicí a vysokým hodnocením symboliky prezident-
ského úřadu českou společností – v příští volbě se můžeme 
dočkat kandidátů problematičtějších. Možná budeme ještě 
s nostalgií vzpomínat na dobráckou tvář Vladimíra Franze 
nebo na postavu fotogenické Táni Fišerové.

Pozoruhodným jevem je jistě nepochopitelný výpadek 
ODS ve věci volby přijatelnějšího lídra, eventuálně větší pod-
pory stávajícího kandidáta. S největší pravděpodobností se 
„zaťaté zuby“ ve věci souhlasu ODS s přímou volbou proje-
vily na nechuti hledat mladšího a razantnějšího kandidáta. 
V horším případě je to signál, že v ODS žádný takový kan-
didát neexistuje, nebo že neexistovala větší vůle jej (ji) nalézt. 
V tomto smyslu je na tom ČSSD mnohem lépe. Její člověk 
sice také nijak neoslnil a byl handicapován vnitřním rozpol-
cením strany, nicméně se za měsíce příprav přece jen vypro-
�loval v osobnost, s níž může největší levicová strana počítat 
v budoucnu. I vítězství Miloše Zemana znamenalo zisk urči-
tých bodů pro socialisty v naší zemi, i když jeho levicová ré-
torika možná občas předchází a přebíjí levicové přesvědčení. 
Zaváhání ODS je v tomto smyslu trestuhodné a připravuje 
této straně a jejímu angažmá na pravé straně spektra nera-
dostnou budoucnost.

Druhé místo pro Karla Schwarzenberga má hned něko-
lik širších souvislostí: stal se kandidátem pro široké spekt-
rum voličů, dokázal takřka anulovat svou stranickou přísluš-
nost, jeho volební štáb vygeneroval velmi účinnou strategii, 
postavenou na bagatelizaci kandidátových indispozic. Svým 
způsobem se také stal přijatelným pokračovatelem politiky 
Václava Havla – svým ideovým rozkročením i lidským, až 
veselým přístupem v kampani, která úspěšně zakryla jeho 
zájem o nejvyšší státní funkci. To vše se ovšem zčásti setřelo 
ve druhém kole, v němž se poněkud nešťastně připomněly 

protiněmecké stereotypy a obavy ze „zahraničního“ kandidá-
ta, kterých Miloš Zeman s podporou současného prezidenta 
a jeho rodiny umně využil. Karel Schwarzenberg však před-
vedl na svou pětasedmdesátku velmi slušný výkon.

Udělení amnestie Václavem Klausem znamenalo také jis-
té ovlivnění voleb, a sice v tom smyslu, že se pro většinu kan-
didátů stal současný prezident ještě větším „referenčním bo-
dem“, než by byl bez amnestie. Kandidáti se tak mohli nejen 
ohánět minulými Klausovými chybami a například kritizovat 
členy jeho nejbližšího týmu, ale například i rozšafně mluvit 
o tom, jak by sami instituci amnestie nepoužívali, a jak by 
jejich výkon funkce byl tudíž neskonale spravedlivější. Ab-
sence nějakého racionálnějšího přístupu v této věci byla evi-
dentní, což nikomu nevadilo – v lidové zábavě typu „chléb 
a hry“ by nakonec vysoký stupeň racionálního přístupu mohl 
očekávat pouze naivka.

Pokud už jsme u obrazu antického cirku: palec dolů by 
si za moderování debat zasloužil Václav Moravec, i když byl 
k vidění a slyšení jeho občasný vtipný postřeh. Uřídit disku-
si s devíti účastníky není žádná legrace, divák měl však občas 
pocit, že pan moderátor by případně také rád sám kandido-
val. To ovšem neplatí o všech redaktorech zapojených do mo-
derace voleb, není také pravda, že by byli všem nedostatkům 
na vině pouze novináři. Těžko jim vyčítat, že využili maximál-
ně možností, které tak monstrózní akce poskytla. Standardní 
heslo českých médií, které zní „nachytat za každou cenu poli-
tika na švestkách“, případně ostřeji „sestřel si svého politika“, 
se ale mohlo znovu aktivizovat a řádně uplatnit.

Ať už by si do hradního křesla sedl kterýkoli ze dvou ví-
tězů prvního kola, existuje instituce, v níž by se ozvalo jedno 
velké oddechnutí. Obtížný kritik současné podoby evropské-
ho sjednocení předá svůj úřad lidem, kteří slibují větší vstříc-
nost Bruselu – snad se u Miloše Zemana dá čekat poněkud 
aktivnější role v této oblasti, pokud nezůstane u proklamativ-
ních předvolebních hesel a dojde mu, co je současná Evropa 
zač. Jinak se do nových prezidentských fanfár zaplete Óda na 
radost, při jejíchž tónech nyní obestírá duši chlad.

Volba Miloše Zemana neznamená žádnou morální ka-
tastrofu pro český stát a společnost, podobně jako by volba 
Karla Schwarzenberga nebyla výprodejem české země sudeto-
německým či jiným cizákům, jak se občany snažili před vol-
bami přesvědčovat jejich odpůrci. Oba pánové měli a mají své 
přednosti a nedostatky, osobní i politické, démonizace někte-
rého z nich by však znamenala zhoršení společenského klima-
tu. Možno ovšem dodat: až do příští mediální kauzy. Neboť 
dnešní česká společnost, zvláště její emocemi nabité elity, se 
pohybuje jako skokan od jedné mediální show ke druhé.

J� H
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POLITIK VÁCLAV KLAUS

L K

Poslední týdny úřadování dosavadního českého prezi-
denta se nesou ve znamení mimořádně vyostřené vlny 
nesouhlasu. Václav Klaus byl v minulosti mnohokrát 
terčem ostré kritiky. Namátkou lze zmínit jeho mno-
haměsíční blokaci schválení Lisabonské smlouvy, štip-
lavé poznámky o nesmyslnosti teorie globálního otep-
lování či ostré ataky vůči registrovanému partnerství 
homosexuálů. Avšak patrně nikdy v minulosti nepůso-
bil Klaus tak osaměle jako po svém rozhodnutí o roz-
sáhlé amnestii oznámené v novoročním projevu. Tro-

chu to připomíná onen „slavný“ kůl v plotě Milouše 
Jakeše ze závěru éry komunistického režimu.

Antiklausovskou vlnu nepodporuje jenom pověst-
ný hlas lidu obávající se růstu drobné kriminality nebo 
početný tábor jeho intelektuálních odpůrců. Součás-
tí vlny nesouhlasu jsou i mnozí z těch, kteří s Klau-
sem v řadě jiných věcí názorově souzněli. Amnestij-
ní tlustá čára za trestním stíháním v některých citli-
vě vnímaných starších kauzách je i pro tyto lidi těžko 
pochopitelná. 

Kontroverzní tečka za prezidentským působením, 
podbarvená emocionálními protireakcemi v podobě 
snímání obrazů Klause na některých obecních úřadech 
a školách, ale nebrání krátké bilanci. Toto zhodnocení 

Anketa: Prezidentské období Václava Klause 
očima autorů Kontextů
L K, H F, S B, 
P Š, F M

Dvě prezidentská období Václava Klause, nejvýraznějšího a možná nejkontroverznějšího politika českého po-
listopadového vývoje, umožňují předběžné hodnocení. Mnohé jistě ukáže blízká nebo vzdálenější budoucnost. 
Redakce Kontextů je však přesvědčena, že určité zvážení základních prezidentových činů a způsob výkonu jeho 
funkce je možné již nyní, alespoň ve stručné, orientační podobě, respektive v některých aspektech. Nepochybně 
také proto, aby současnou kampaní proti vyhlášené amnestii nebylo setřeno významnější a dlouhodobější usilo-
vání o „politickou politiku“, jak lze snad označit působení Václava Klause ve vysokých státních úřadech. (Slovní 
spojení „politická politika“ by bylo v jiných než českých kontextech nepochopitelné, zde se jím rozumí politika 
standardního, liberálního typu, s důrazem na ideově vyhraněné politické stranictví při současném pragmatic-
kém vyhodnocování politicky možného a uskutečnitelného.)
O příspěvky redakce požádala pravidelné přispěvatele našeho časopisu, který se vždy o prezidentovu politiku za-
jímal a často ji (většinou pozitivně) hodnotil. Není také bez významu v této souvislosti upozornit, že Václav Klaus 
rovněž patřil k autorskému zázemí Kontextů. To lze mimo jiné doložit články publikovanými od vzniku časopisu 
do dnešních dnů: Poznámky k ekonomické analýze problematiky globálního oteplování, 4/2009, 56–61; Změňme 
parametry našeho politického a ekonomického systému, 2/2011, 9–11; Zamyšlení nad článkem „Byl nacismus opravdu 
jedinečný?“, 4/2011, 95–96; Tragická smrt Lecha Kaczyńského a střední a východní Evropa, 6/2012, 15–18. Jak je 
zřejmé z tohoto přehledu a z předcházející spolupráce s časopisem Revue Politika, Václav Klaus se v našich časopi-
sech věnoval jak zásadním a nadčasovým, tak aktuálním problémům, což je jistě v rámci vytížení úřadem hodno 
ocenění a poděkování. Lze doufat, že autorsky zůstane Kontextům věrný i v dalším, postprezidentském období. 

J� H 
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si všímá více než dvou dekád od chvíle, kdy se Klaus 
v roce 1989 naplno vrhl do politiky, nejenom jeho 
působení v prezidentském úřadu. Česká ústava totiž 
prezidentovi vstup do řady sfér neumožňuje a hlav-
ně: jsou-li s někým neodmyslitelně spojena devadesátá 
léta, tak je to právě Václav Klaus.

* * *

Václav Klaus je nejúspěšnějším českým politikem 
po roce 1989. Prakticky nepřetržitě zastával nejvyšší 
ústavní funkce premiéra, předsedy dolní komory par-
lamentu a prezidenta republiky, což nemá obdobu. 
Nelze opominout ani více než deset let v čele ODS, 
největší pravicové strany v zemi. Ovšem ani tento 
(značně neúplný) výčet zastávaných pozic nevystihu-
je hloubku jeho politické stopy. Každé hodnocení je 
pochopitelně do určité míry subjektivní a mimo to je 
obtížné vybrat to nejdůležitější. Přesto je možné vy-
píchnout tři nejvýznamnější politické činy, které dlou-
hodobě ovlivnily tvář České republiky. 

Prvním významným momentem bylo Klausovo 
ovládnutí Občanského fóra na začátku devadesátých 
let a na to navazující vytvoření ODS, tedy strany pro-
sazující určitou verzi ekonomické transformace a trž-
ní ekonomiky. Klaus tím položil základy české pravi-
ce, které, byť se změnami, přetrvaly dodnes. Je dobré 
připomenout, že v reakci na vzestup ODS se začala 
přetvářet i levice. Otec zakladatel ODS tak zásadně 
ovlivnil zrod současné české politiky. 

Druhým Klausovým přelomovým počinem bylo 
rychlé a hladké rozdělení Československa po vítěz-
ství ODS v parlamentních volbách v České republice 
v roce 1992. Kritici zániku společného státu Čechů 
a Slováků tento akt přičítají Klausovi k tíži a obviňují 
ho z nerespektování převažující vůle obvyvatel Česko-
slovensko zachovat. Pomíjejí ovšem fakt, že představy 
Čechů a Slováků o tom, jak má společný stát vypa-
dat, se významně lišily. V českých zemích dominova-
la představa federace se silným centrem, což většina 
Slováků odmítala a preferovala maximální rozvolnění 
státoprávního svazku. Klaus se přitom v roli klíčové-
ho aktéra ocitl po dvou letech neúspěšných politických 
vyjednávání, která provázela stoupající emocionální 

animozity. Jako krizový manažer Československa se 
tak po neúspěchu vyjednávání s HZDS o oboustran-
ně přijatelném kompromisu rozhodl pro pragmatický 
řez – rozdělení státu. 

Na tomto kroku se nepodílel sám, ovšem jeho pří-
nos se ze všech dobových aktérů dá bezpochyby ozna-
čit za největší. Jakožto klíčový hybatel tehdejších udá-
lostí zastiňuje i Vladimíra Mečiara, který byl k rychlé 
demontáži Československa v podstatě dotlačen. Pů-
vodní představy Mečiara a HZDS o konfederaci či 
jakémsi ekonomicko-obranném společenství skonči-
ly v koši. 

Třetím významným přínosem Václava Klause je 
udržení české koruny. Klaus o nedomyšlenosti eura 
psal už před jeho zrodem. Argumentoval hlubokými 
ekonomickými, ale i kulturními či historickými rozdí-
ly mezi jednotlivými členskými státy. V jednom tex-
tu z roku 1996 také například rozebíral problém nut-
nosti vyrovnávání rozdílů pro udržení společné měny 
a z toho plynoucí kon�ikty „o rozsah a trvání transferů 
z bohatších do chudších zemí a z rychle rostoucích do 
stagnujících zemí, (což) bude permanentní charakte-
ristikou měnové unie“. 

Po nástupu do prezidentského úřadu v roce 2003 
se Klaus stal nejdůležitějším veřejným kritikem rych-
lého přijetí eura v České republice. Při obraně koruny 
využil i jedné z mála svých silných ústavních pravomo-
cí – možnosti volně nominovat členy bankovní rady 
České národní banky. Bankovní rada se tak postupně 
zaplnila ekonomy, kteří s Klausem názorově souzněli. 

Přínos Václava Klause při nepřijetí eura nicméně 
není tak jednoznačný jako v případě prvních dvou 
počinů. Setrvání Česka mimo eurozónu nebylo pouze 
jeho zásluhou; nemalou měrou k němu přispěl i malý 
zájem rychle se měnících vládních elit. 

* * *

Klausova stopa v české politice má i svá negativa. Tím 
největším je jeho lpění na opoziční smlouvě až do zá-
věru volebního období 1998–2002, kdy se její smysl 
už zcela vyčerpal. Opoziční smlouvu uzavřely sociál-
ní demokracie a ODS, přičemž první strana získala 
možnost vládnout a druhá nezanedbatelné koncese. 
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Klausovou chybou nebylo uzavření opoziční smlouvy. 
V kon�guraci po volbách 1998 to bylo možná jedi-
né řešení, které mohlo zajistit určitou vládní stabilitu 
a současně otevřít prostor pro politické reformy včet-
ně změny volebního systému. Právě tato změna moh-
la odstranit Achillovu patu destruující českou politiku 
dodnes – téměř permanentní vládní nestabilitu. Pro-
jekt volební reformy ale zkrachoval a navíc v této době 
akcelerovalo nezdravé srůstání politiky a byznysu. Od-
pudivý odér opoziční smlouvy spojený s Klausovým 
zabydlením se v ní přivedl ODS k porážce ve volbách 
2002 a ukončil jeho kariéru stranického vůdce.

Za připomenutí dále stojí působení Klause ve funk-
ci ministerského předsedy v letech 1992–1997, které 
celkově vyznívá ambivalentně až záporně. Na jedné 
straně se bez větších zaškobrtnutí podařilo dotvořit in-
stitucionální rámec nového českého státu. Na druhé 
straně se ale Klausovo vládnutí koncentrovalo hlavně 
na udržení „státního stroje v chodu“ a zachování spo-
lečenského klidu. Dotažení či nastartování některých 
strukturálně nezbytných záležitostí, ať už to byla refor-
ma zdravotnictví, penzí či vytvoření efektivního dohle-
du nad investičními privatizačními fondy vzniklými 
během kupónové privatizace, se neuskutečnilo. 

Klausův odchod z prezidentského úřadu zjevně ne-
bude znamenat konec jeho působení ve veřejném pro-
storu. Dá se čekat, že bude oscilovat mezi peprnými 
komentáři reality EU, environmentalismu a dalších 
záležitostí, jako to dělá dnes, a více či méně viditel-
nou snahou uplatňovat svůj vliv na některé politické 
strany. Jakou to bude mít přesnou podobu, ale ukáže 
až budoucnost.

Lubomír Kopeček působí na Masarykově univerzitě, na-
psal knihu Fenomén Václav Klaus. Politická biografie.

PREZIDENT KLAUS 
PO DESETI LETECH OČIMA 
VOLITELE Z ROKU 2003

H F

Redakce revue Kontexty mne vyzvala, abych se ohléd-
nul za prezidentským obdobím Václava Klause. Na 
tuto nabídku jsem reagoval se smíšenými pocity, ale 
nakonec jsem ji přijal. Nejvíce mne rozladilo poznání, 
že historický čas plyne nesmírně rychle a že deset let 
je pryč. Škoda, že se tok času nedá na chvíli zastavit 
nebo alespoň zpomalit. Konec prezidentského mandá-
tu Václava Klause je pro mne velkým předělem.

V roce 2003 jsem byl jedním z volitelů Václava 
Klause do funkce prezidenta. Byl jsem tehdy členem 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Občanskou 
demokratickou stranu, jejímž zakladatelem a také kan-
didátem pro prezidentskou volbu Klaus byl. O tom, že 
je skvělým adeptem, jsem byl přesvědčen na sto procent 
a také jsem mu ve všech kolech prezidentské volby – 
a bylo jich hodně – hodil do urny svůj hlas. Přesto 
(nebo právě proto) jsem nevěřil tomu, že má při teh-
dejším složení sněmovny a senátu šanci. Ano, je to tak. 
Ve zvolení Klause prezidentem jsem až do posledního 
kola volby nedoufal. To, že se tak stalo, dodnes pova-
žuji za kombinaci zázraku a českého překvapení, o něž 
v minulosti nebyla v naší zemi nouze.

Byl jsem přesvědčen o tom, že Klaus prezidentem 
vzhledem k politické aritmetice zvolen být nemůže. 
O to více jsem si vážil jeho odvahy jít s takovým na-
sazením do zřetelně ztraceného boje. Předpokládal 
jsem, že o rok později, v roce 2004, povede kandidát-
ku ODS ve volbách do Evropského parlamentu (kam 
jsem byl nakonec zvolen také já). Je zajímavé, že nyní, 
po deseti letech, si Klaus na tuto okolnost opět vzpo-
mněl a naznačil, že v roce 2014 by mohl do Evropské-
ho parlamentu skutečně kandidovat. Stejně tak zají-
mavá je skutečnost, že první přímé prezidentské volby 
vyhrál Miloš Zeman, který měl papírově a analytic-
ky vzato nejlepší předpoklady stát se prezidentem již 
v roce 2003. Nakonec jej o tento post připravila zrada 
ve vlastních sociálně demokratických řadách.
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Jaké bylo samotné Klausovo prezidentování? Nelze 
začít jinak než vzpomínkou na to, jak čerstvě zvolený 
prezident přijel na zasedání Výkonné rady ODS do 
Plzně, aby poděkoval za podporu, kterou mu zákono-
dárci této strany při volbě dali. Byl to zvláštní, eufo-
rický pocit. Vždyť my všichni, kteří jsme tam tenkrát 
seděli, jsme dobře cítili, že naše poslanecké a senátor-
ské mandáty získané za ODS jsou odpracované do vel-
ké míry i dlouholetou zakladatelskou činností Václava 
Klause. Stručně řečeno, bez Klause by ODS sice mož-
ná vznikla, ale určitě by neměla takovou veřejnou pod-
poru, jakou si v 90. letech získala.

Musím se přiznat, že mne přítomnost Klause na za-
sedání Výkonné rady ODS v Plzni v roce 2003 překva-
pila, protože jsem tehdy ještě žil v představě – a myslím, 
že jsem vůbec nebyl mezi svými spoluobčany sám –, 
že prezident má být „nad stranami“. Dobře jsem si pa-
matoval, že po zvolení Václava Havla prezidentem na 
konci roku 1989 se již vůbec neukázal na jakémko-
liv zasedání vedení Občanského fóra. Klaus představu 
„nadstranického“ prezidenta, což byla chiméra již za 
Masaryka i za Beneše, naopak de�nitivně pohřbil. A je 
to podle mého soudu dobře.

Stejně tak si dobře pamatuji, že tehdy v Plzni se 
můj kolega Ivo Strejček vyjádřil v tom smyslu, že oče-
kává Klausovo angažmá v evropské politice. Klaus 
v reakci na to řekl, že přesně to má v úmyslu. Ostatně 
v té době se dokončovalo jednání o přistoupení ČR 
k EU a v následujícím roce jsme do Evropské unie 
vstoupili. Klaus i někteří z nás již tušili, že nás v EU 
nečeká žádný „ráj na zemi“, což se během Klausova 
prezidentského mandátu také potvrdilo, viz nesmysl-
ná politika EU v boji s globálním oteplováním nebo 
fenomén evropských dotací, který u nás i v dalších stá-
tech EU podpořil rozvoj korupce.

Klausovo prezidentování je možné rozdělit na dvě 
odlišná období tvořená jeho dvěma prezidentskými 
mandáty. První, v letech 2003–2008, se odehrával 
za situace celosvětové konjunktury a rychlého hospo-
dářského růstu a prosperity v České republice. Během 
prvního mandátu ČR zároveň vstoupila do EU, což 
prezidenta vedlo k symbolické návštěvě Blaníku. 

Pro Klausovo prezidentování v té době bylo ale nej-
podstatnější potýkání se s vládami vedenými ČSSD 

v letech 2003–2006. Špidlova, Grossova a nakonec 
Paroubkova vláda zavedla Českou republiku do baži-
ny vulgárního keynesiánství. Klaus tak musel se skří-
pěním zubů na Hradě pozorovat to, jak v době hos-
podářského růstu ve výši 5–6 % ročně republika hos-
podaří s de�city ve výši nejméně 100 mld. Kč. K této 
zásadní historické změně české �nanční tradice nepo-
chybně přispěly i katastrofální povodně z roku 2002 
a nutnost sanovat jejich následky. To ale bylo jen ma-
lou částí obrovského dluhu, který sociální demokraté – 
v duchu známého Špidlova sloganu „zdroje tu jsou“ 
– vytvořili. Ve skutečnosti oněmi zdroji byly pouze 
státní dluhopisy, které budeme splácet ještě desítky 
let. Klaus na toto nebezpečí již tehdy poukazoval, ale 
změnit to nemohl.

ODS se díky Klausovi na Hradě i díky nemotorné 
politice ČSSD stala v těchto letech dominantní čes-
kou politickou silou a vyhrávala jedny volby za druhý-
mi. Vítězství ODS v prezidentské volbě 2003 zahájilo 
dlouhou sérii vítězství této strany, která skončila tepr-
ve na podzim 2008 v krajských volbách. Během této 
5,5 roku trvající éry ODS vyhrála úplně všechno: ev-
ropské volby 2004, senátní volby 2004 a 2006, kraj-
ské volby 2004, komunální volby 2006 a parlamentní 
volby 2006. Klaus měl na těchto výsledcích bezespo-
ru svou zásluhu.

Po nástupu vlády ODS v čele s Mirkem Topolán-
kem v létě 2006 se postupně začala dominance ODS 
drolit. Přesto se na počátku roku 2008 Klausovi po-
dařilo s podporou ODS svůj prezidentský mandát 
obhájit.

Druhé Klausovo prezidentské období je na rozdíl 
od prvního charakteristické hospodářskou krizí Zápa-
du, která má pochopitelně svůj dopad i v České re-
publice. Tempo hospodářského růstu prudce pokleslo 
někam k nule a státní dluhy narůstaly. ODS se ve vlá-
dě podařilo prosadit mnohé reformy, ale de�city stát-
ních rozpočtů zůstaly pořád na úrovni 100 mld. Kč 
ročně. Je to dáno tím, že se snížily příjmy státu vzhle-
dem k recesi, a také tím, že ODS prosadila za Topo-
lánkovy vlády snížení daní. Dnes se s tímto dědictvím 
stále potýkáme a dnešní Nečasova vláda řeší problém 
státního de�citu razantním zvyšováním daně z přida-
né hodnoty. 
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Cesty prezidenta Klause a ODS se v druhém obdo-
bí začaly rozcházet. Topolánkova politika, zvláště v ev-
ropské agendě, se Klausovi vůbec nelíbila, což bylo 
symbolizováno střetem o Lisabonskou smlouvu. Klaus 
měl ale problémy také se zelenými projekty prosazova-
nými ve vládě Martinem Bursíkem a jeho stoupenci ze 
Strany zelených. Ani vnitřní vývoj ODS u prezidenta 
nevzbuzoval žádné velké nadšení. Z ODS se díky dvo-
jitému volebnímu vítězství v krajských volbách 2000 
a 2004 stala strana krajských politiků reprezentova-
ných hejtmany. 

Je třeba připomenout, že Klaus nikdy nesouhlasil 
s tím, aby v Česku vznikla krajská samospráva, a před 
jejím vznikem vždy varoval. Jak se ukázalo, měl v mno-
hém pravdu. Krajská samospráva v kombinaci s rozdě-
lováním evropských dotací na krajské úrovni (což bylo 
dědictví Paroubkovy vlády) vedla k masivnímu nárůs-
tu korupce a klientelismu uvnitř ODS i ostatních po-
litických stran. Důsledky tohoto fenoménu pociťuje-
me dodnes a ztělesňuje je bývalý středočeský hejtman 
David Rath. 

V roce 2008 Topolánkova vláda prosadila zavede-
ní tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví. Přímým 
důsledkem této politiky byla porážka ODS v krajských 
volbách 2008 a první útok na Topolánkovo předsed-
nictví v ODS. Na kongresu, kde se jej neúspěšně po-
koušel sesadit Pavel Bém, se Václav Klaus vzdal funkce 
čestného předsedy ODS. Ve svém kongresovém pro-
jevu tvrdě kritizoval posun ODS od strany ideového 
typu ve stranu podnikatelsko-lobbistických zájmů. 
V tomto hodnocení měl bohužel velkou pravdu. 

V roce 2009 potom následovalo české předsednictví 
v EU a pád Topolánkovy vlády v jeho průběhu. Velkou 
měrou se na tomto pádu podepsal Vlastimil Tlustý a je-
ho stoupenci v ODS. Někteří lidé dokonce tvrdili, že 
pád Topolánkovy vlády zorganizoval prezident Klaus. 
Já tuto teorii nesdílím. Následovalo podivné období 
tzv. úřednické vlády Jana Fischera, které bylo neuvěři-
telným rozhodnutím Ústavního soudu prodlouženo na 
více než rok. Klaus tehdy marně bojoval se soudcokra-
cií, což ostatně dělal po celé své prezidentské období. 
Výsledky tohoto boje jsou ale zoufale malé. Stálo by za 
to vědět, co si Klaus řekl s Rychetským, když jej jme-
noval do funkce předsedy Ústavního soudu ČR. 

Poslední část Klausova prezidentování tvoří období 
Nečasovy vlády od léta 2010 a trvající dodnes. I nadá-
le pozorujeme trvalý rozchod mezi názory prezidenta 
a ODS. Prezident nechtěl přímou volbu prezidenta, 
a ODS ji nakonec prosadila. Podobně odlišné názory 
měl prezident také na důchodovou reformu, respekti-
ve na její tzv. druhý pilíř, nebo na tzv. církevní resti-
tuce a zvyšování nepřímých daní. Který z těchto po-
stojů se nakonec ukáže jako správný, brzy uvidíme. 
Mně je osobně bližší názor prezidenta než aktuální 
názor ODS.

Klaus vtiskl svému prezidentování všechny zna-
ky své osobnosti. Především jej provází obrovská píle 
a pracovitost. O tom, že je Klaus právě takový, česká 
veřejnost věděla již předtím, než se stal prezidentem, 
ale to, že ve svém pracovním tempu vytrval až do sa-
motného konce mandátu v době, kdy svým věkem 
již překročil sedmdesátku, mnohé překvapuje. Držet 
krok s tempem, které Klaus předvádí, dokáže jen má-
lokdo. Stačí si vzít pouze prezidentovu publikační čin-
nost. Každý rok vydal soubor svých textů o rozsahu 
250–400 stran a kromě toho sepsal několik dalších 
monotematických knih. Jediný, kdo by se mu mohl 
v tomto směru rovnat, je, myslím, T. G. Masaryk.

Mnozí Klausovi oponenti a nepřátelé by si jistě 
přáli, aby Klaus konečně odešel do důchodu. Je ale 
také mnoho těch, kteří si přejí opak. Určitě si o svém 
osudu rozhodne zcela nezávisle. Mohl by ale zvážit tu 
okolnost, že je mu stále teprve málo přes sedmdesát. 
TGM začínal prezidentovat v 68 letech a z úřadu ode-
šel teprve, když mu bylo 85 let. Pokud bude preziden-
tu Klausovi sloužit zdraví, tak se zcela jistě jako správný 
sportovec, kterým celý život byl, pokusí TGM vyrov-
nat i v tomto ohledu. 

Přeji si, aby mu to všechno vyšlo, jak si představu-
je. Děkuji za těch deset let, které v úřadu prezidenta 
pro nás, občany České republiky, odpracoval. Kdybych 
mohl, tak jej za prezidenta zvolím opět.

Hynek Fajmon je poslancem Evropského parlamentu za 
ODS.
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VÁCLAV KLAUS A JÍM UDĚLOVANÁ 
STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ

S B

Jedním z důležitých typů výstupů politiky jsou výstu-
py ceremoniální. Často bývají zesměšňovány a bagate-
lizovány, přesto mají svou nezastupitelnou úlohu. Běž-
nému, všednímu politickému provozu dodávají pocit 
svátečnosti, výjimečnosti, občas možná dokonce cosi 
z náboženského odlesku (což není výtka ani kritika, 
naopak; jak skvěle poukazuje E. Gentile, občanské ná-
boženství je nezbytnou podmínkou pro koherenci spo-
lečnosti zbavené pouta klasického náboženství).

Pravomoci českého prezidenta jsou leckdy ironic-
ky shrnovány do jediné – kladeč věnců. I kdyby tomu 
tak skutečně bylo (jako že není), můžeme směle na-
mítnout – no a co? Jeho pravomoci jsou širší než pra-
vomoci britské královny, která si ani projev nemůže 
napsat sama. Přesto o významu Alžběty II. pro Spoje-
né království a jeho identitu nepochybujeme snad ani 
na okamžik. I funkce kladeče věnců může být důležitá 
a mnohdy třeba i nezbytná.

Středoevropské republiky a republikanismy moc 
neumí budovat svůj vlastní étos. Buďto nemívají vůbec 
žádný, nebo je spojen s šovinistickým nacionalismem, 
případně má monarchistické rysy. Česká republika pa-
tří k poslednímu zmíněnému. Napsalo se o tom mno-
hé, pro potřebu tohoto textu připomeňme alespoň síd-
lo českého prezidenta v místech neoddělitelně spoje-
ných s českým královstvím a knížectvím přinejmenším 
dvanáct století, fanfáry z Libuše provázející preziden-
tův příchod při důležitých slavnostech, skládání prezi-
dentského slibu ve Vladislavském sále apod.

Václav Klaus, jakožto druhý, případně desátý pre-
zident naší republiky, si těchto skutečností byl beze-
sporu dobře vědom. Přestože před nástupem do funk-
ce hovořil o nutnosti omezení monarchistických re-
sentimentů, nakonec v tomto směru nic nepodnikl, 
což rozhodně nemá být výtkou. Po obě svá prezident-
ská období ceremoniální rozměr výkonu prezidentské 
funkce nezanedbával.

Zaměřme se v tomto textu na jeden výsek jeho pů-
sobení, a sice jak se zhostil udílení státních vyzname-

nání. (Vynechejme tentokrát vyznamenání udělená za-
hraničním hlavám států.)

Končící prezident celých deset let v této souvislosti 
cíleně budoval image 28. října jakožto hlavního státní-
ho svátku České republiky. Nevyužil zákonné možnos-
ti státního svátku 1. ledna, a to ani v roce dvacátého 
výročí vzniku samostatné ČR.

Zásadní rozdíl oproti jeho předchůdci, viditelný na 
první pohled, spočíval ve výrazně nižším počtu oceňo-
vaných osob – průměrně to bylo 22–23, přičemž nej-
víc jich bylo v roce 2008 (28). Na druhou stranu po-
čet nikdy neklesl pod 20. Lišil se tak nejen od počátku 
prezidentování Václava Havla, kdy byli ve velkých po-
čtech oceňováni ti, kteří měli být ještě krátce předtím 
zapomenuti a odsunuti, ale i od závěru Havlova úřadu, 
kdy 28. října 2002 vyznamenal 84 osob. 

Vyznamenání byla udělována téměř výhradně ži-
jícím osobám – počet udělení in memoriam činil 19, 
přičemž v řadě případů zemřeli ocenění pár dnů či týd-
nů před ceremoniálem. Vcelku pochopitelně bylo mi-
nimum posmrtných ocenění dávno zemřelým osobám 
– tyto historické „dluhy“ byly vyrovnány a historická 
paměť narovnávána prezidentem Havlem již na začát-
ku devadesátých let.

Jasně došlo k rozdělení důvodů pro udělení dvou 
nejvyšších státních vyznamenání – Bílý lev byl pro-
půjčován pouze ve své vojenské variantě, a to dvaceti 
osobám. Jeho nositeli se stávali pouze vojáci, bojovníci 
z druhé světové války. Především v prvním období šlo 
většinou i o vojáky, kteří byli navíc krutě perzekvováni 
komunistickým režimem. V druhém období již ten-
to typ mizí a oceňováni jsou poslední žijící účastníci 
vysokých hodností, vesměs s krutou zkušeností z vý-
chodní fronty.

Oproti tomu paleta oceněných Řádem Tomáše 
Garrigua Masaryka byla za desetiletí 2002–2012 pest-
řejší. Převažujícím typem se stal člověk perzekvova-
ný komunistickým režimem (nejčastěji přímo vězeň), 
přičemž nezřídka měl zkušenosti i z druhého odboje. 
Protikomunistických bojovníků bylo mezi 49 oceně-
nými Řádem TGM přes dvě třetiny (34). Důvodem 
pro dalších deset ocenění byla především protinacistic-
ká odbojová činnost. U pěti osob převažovaly důvody 
společenské činnosti po roce 1989 (tedy nikoli záslu-
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hy z doby nesvobody), přičemž ale tento typ ocenění 
končí arcibiskupem Graubnerem v roce 2008, poté se 
s ním u Řádu TGM nesetkáváme. Tím nemá být na-
značeno, že byli oceňováni lidé po roce 1989 spole-
čensky nečinní, naopak – většina z nich přes svůj věk 
patří/patřila ve svém okolí k nezpochybnitelným au-
toritám s velkým společenským vlivem.

Medaile za hrdinství patřila k nejméně udělovaným 
vyznamenáním – celkem takto Václav Klaus ocenil je-
denáct osob. Vždy šlo o hrdinství českých občanů spo-
jené se záchranou jiného lidského života, a to i v přípa-
dě šesti oceněných účastníků zahraničních vojenských 
či policejních misí. Nezřídka bylo právě toto vyzname-
nání uděleno in memoriam – hrdinovi, který pro své-
ho bližního přinesl oběť nejvyšší, vlastní život. 

Naopak nejčastějším vyznamenáním byla pro Vác-
lava Klause Medaile za zásluhy – udělil jich 145, a to 
především ve třech hlavních oblastech: a) kultura 
a umění (58), b) věda, výchova, školství (51), c) sport 
(13). I zde se ale prezidentův přístup vyvíjel. Poměrně 
výrazně se totiž liší Klausovo první a druhé prezident-
ské období co do podílu vyznamenávaných umělců 
a lidí spojených s široce chápanou kulturou. Zatímco 
v prvním tvořili kumštýři cca třetinu každoročně oce-
ňovaných, od roku 2008 jejich podíl klesal, až v po-
sledních dvou letech činil cca 14 %. Namísto nich za-
čali být ještě více než dříve oceňováni vědci a lidé spo-
jení se školstvím a výchovou. Zatímco v těchto dvou 
oblastech se – především v druhém období – stávalo 
pravidlem, že vyznamenání bývalo udělováno u pří-
ležitosti životního jubilea (šedesátých, sedmdesátých, 
osmdesátých narozenin), u sportovců (kteří nikdy ne-
byli současně oceněni více než dva) reagovala hlava 
státu na aktuální vývoj. Medaili za zásluhy tak dostá-
vali především ti, kteří se v předchozím období drželi 
na špici svého oboru. Ovšem ani zde nezůstaly opo-
menuty výrazné žijící postavy historie českého sportu, 
a to včetně těch méně rozšířených odvětví (volejbal, 
dostihy).

Pouze naznačený, avšak nedotažený zůstal pokus 
oceňovat i významné podnikatele – ve třech letech 
jich bylo oceněno pět. Šlo nicméně o významné a dů-
ležité gesto oceňující hospodářský úspěch a společen-
skou roli podnikatelů. Zajímavou skupinou oceňova-

ných byli také naši krajané v zahraničí. Důvodem pro 
ocenění sedmi z nich již nebyla pouze exilová činnost 
v době komunismu, ale mnohem spíše aktivní pomoc 
a budování mostů po roce 1989. Pouze v prvním ob-
dobí byli oceněni lidé za svou společenskou činnost 
po roce 1989 nespadající do některé z výše uvedených 
kategorií (např. v roce 2006 oceněný Milan Horvát za 
angažmá při řešení pracovních a sociálních problémů 
romských spoluobčanů). Pouze výkřikem do tmy pak 
zůstalo zajímavé ocenění pěstounského manželského 
páru Rosnerových.

Ve zhruba dvacítce každoročně oceňovaných ne-
chyběl nikdy alespoň jeden člověk explicitně spojený 
s katolickou církví – biskup, kněz, řeholnice (dvakrát 
byly ve skupině dokonce tři takové osoby). Poněkud 
řidčeji, přesto nezanedbatelně byli pravidelně vyzna-
menáváni skauti.

V oblasti udílení státních vyznamenání Václav 
Klaus bezesporu obstál; je to jedna z obtížně zpo-
chybnitelných částí výkonu jeho prezidentství. Byl 
zde střídmý, uvážlivý. Novým pojetím ceremoniálu, 
i samotným výrazným zúžením počtu vyznamenáva-
ných, mu dodal na výjimečnosti.

Leckde ukázal zajímavý směr: oceňovat i mimo me-
diální popkulturní proud. Některých odvážných kro-
ků (ocenění pěstounů) se ke škodě snad sám zalekl. 
Leckde ale směr neukázal. Týká se to především okru-
hu nositelů Bílého lva. Zde ani nenaznačil, kudy by se 
výběr mohl ubírat za pět, deset let, až mezi sebou ve-
terány z druhé světové války jednoduše nebudeme mít. 
Nový prezident tak má před sebou zajímavou výzvu.

Stanislav Balík, politolog a historik, vedoucí Katedry poli-
tologie na FSS MU.
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JAKÝM BYL VÁCLAV KLAUS 
PREZIDENTEM?

P Š 

Nejsem si jist, lze-li už dnes na položenou otázku plat-
ně odpovědět. Existuje standardní měřítko, jež by-
chom mohli přiložit k českému prezidentovi an sich? 
Člověk v tomto postavení byl a bude především funkcí 
konkrétní historické situace. Takže k platnému zhod-
nocení Klausovy prezidentské role nám chybí pozadí, 
totiž přesvědčivé pojmenování dějinného vývoje, jímž 
za posledních osm, deset let prošel náš stát a na němž 
se hlava státu podílela. 

Také nevíme, jak se v dohledné budoucnosti vyvi-
ne naše vnitropolitická situace a ústavní pořádek. Ani 
dá-li budoucí vývoj Evropské unie zapravdu Klausově 
skepsi k euru. Naopak: podaří-li se nástupci na Hradě 
přispět ke stabilizaci českého politického jeviště a od-
lehčí-li komplex méněcennosti, který Prahu vůči Bru-
selu očividně zatěžuje, octne se Václav Klaus spíše v ne-
příznivém zpětném nasvětlení.

Ovšem pozorovateli soustřeďujícímu se spíš na 
osobnost než na funkci se už dnes nabízí hojnost hod-
notícího výraziva: Václav Klaus byl prezident kon�ikt-
ní, pilný, nevěcný, intelektuální, osobní, osobitý, oso-
bivý, sportovní, vlastenecký, výmluvný, záhadný, tíži-
vý, odvážný, osamělý, obklopující se podivíny, anglo�l, 
publicista, ruso�l, konzervativec, nacionalista, demo-
krat, necitlivý, vnímavý, nepohodlný, prozíravě kalku-
lující v čase… Přičemž z rozličných úhlů pohledu se 
nabízejí k použití různá přídavná i podstatná jména, 
někdy i významově protikladná, a dokonce možná 
i skoro všechna vypočítaná dohromady a ještě i ně-
která jiná. Václav Klaus byl rozhodně velmi vitálním 
prezidentem. Dával o sobě vědět mnohem víc, než sli-
boval v kandidátských projevech. 

Osobně jsem měl trvalý problém s hlasitým zdůraz-
ňováním suverenity České republiky, jež patřilo k vůd-
čím motivům Klausova prezidentského konání. Chá-
pu, že česká hlava státu hájí v tomto přesložitém světě 
právo Čechů administrovat si své věci po svém. Kdo 
by to měl dělat, když ne on? Avšak za mého života byla 
tato země dvakrát okupována během čtyřiadvaceti ho-

din, aniž jsme proti tomu dokázali účinně pozvednout 
byť jen motyku. Uznávám sice, že k prezidentovi patří 
obhajoba státní suverenity, ale s odkazem na historická 
fakta si myslím, že zrovna tato část státnické role by 
neměla být „přehrávána“ až k asociacím na kdysi ob-
líbenou britskou �lmovou komedii Myš, která řvala, 
s nezapomenutelným Peterem Sellersem v trojroli. 

Václav Klaus, zdůrazňující českou suverenitu, byl 
hrdinou a věrohodným mluvčím všech, kdo sdílejí tra-
diční českou hrdost. Ale občas mě napadlo, že méně 
pýchy by i před světem vážilo více. Se státní suvereni-
tou je to koneckonců podobné jako s pověstnými so-
ciálními jistotami: máme je, jen dokud na ně máme.

Naopak nepovažuji za spravedlivou výtku, že Vác-
lav Klaus nedostál povinnosti nejvyššího sjednocova-
tele, nýbrž že myslící část české veřejnosti svými stano-
visky rozděloval. Státnická úloha českého prezidenta je 
jistě širší, než jak ji doslova vymezují ústavní kompe-
tence. Patří k ní i částečka symbolického dědictví po 
nejvyšších ztělesnitelích českého království a rakous-
kého císařství. I profesor Masaryk si toho byl vědom 
a loajálně si vylezl v polouniformě na koně. Ale právě 
TGM národy Československa pilně rozděloval, a to 
především svými vyhraněnými společensko-�lozo�c-
kými a náboženskými postoji, aniž nás napadne mu 
to zazlívat. 

Václav Klaus často budil dojem, že vyznává kré-
do: „Oponuji, tedy jsem!“, a to i tehdy, když nemluvil 
jen sám za sebe, nýbrž i za nás ostatní. V tom, jakož 
i v lecčems jiném, se podobal spíše Charlesi de Gaul-
lovi než Winstonu Churchillovi. Z erbovního hesla sa-
mozřejmě vyplývá i jeho náchylnost ke konfrontační-
mu národovectví ve stylu 1. poloviny 20. století. Ve-
směs si však dal práci, aby svá stanoviska písemně roz-
váděl a objasňoval. Málokdy se dočkal kvali�kované 
oponentury, což také cosi vypovídá o jeho postavení 
v českém povědomí. 

Jen tak ovšem nevymizí vzpomínka na ojedinělou 
kuráž, s níž prezident Klaus ústně i písemně harcoval, 
a to se zřejmým potěšením, proti pseudoreligiózním 
politickým kultům. Soustavně oponoval propagandě 
„zelených“ i jiných chiliastických sekt, zaměřené pro-
ti svobodám a institucím liberální demokracie. I když 
Klausovy iniciativy kritického intelektuála vždy nela-
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dily s pozicí nejvyššího reprezentanta menšího středo-
evropského státu, obdivoval jsem jeho odvahu. Neboť 
čelit převládajícím společenským konvencím, k tomu 
je někdy třeba více zatvrzelé statečnosti než k útoku 
proti kulometu: ten vás zasáhnout nemusí, pobouřená 
dobová konvence se trefí vždycky. 

To všechno je celkem jasné. Zbývá zodpovědět už 
jen jedinou otázku: Jakým prezidentem byl Václav 
Klaus? Odpověď nám poněkud osvětlí budoucnost. Je 
však zřejmé, že každý nástupce v roli českého preziden-
ta použije svou speci�ckou soustavu re�ektorů, jimiž 
si nasvítí politickou scénu včetně minulosti hlavně ke 
svému vlastnímu užitku. Média ho budou následovat. 
Veřejné mínění převážně produkuje jen proměnlivou, 
relativní perspektivu. Proces hodnocení politických 
osobností však nevyhasíná ani tehdy, když se de�ni-
tivně odeberou do historie. Teprve pak se o nich píší 
skutečně zajímavé knihy.

Pavel Švanda je spisovatel, přednáší na Divadelní fakultě 
JAMU v Brně.

VÁCLAV KLAUS A INTELEKTUÁLOVÉ

F M

Shrnu a rozvinu to, co jsem již řekl či napsal dříve. 
Václava Klause jsem vždy pokládal za talentovaného, 
obratného a především vytrvalého politika, ale také za 
přemýšlivého kritického intelektuála, což jsou dvě vý-
razné vlastnosti, které se málokdy sejdou dohromady 
v jednom člověku. V tom spočívá jeho síla, ale občas 
také jeho problém. Projevovalo se to po celou dobu 
jeho politické kariéry, ale ostřeji to začalo být vnímáno 
až v době, kdy se stal prezidentem České republiky. Je 
to zcela pochopitelné, neboť v té době začal mít na své 
intelektuální aktivity více času – reprezentativní funk-
ce prezidenta je přece jen méně vyčerpávající a stravu-
jící než výkonná funkce premiéra, ministra či předsedy 
politické strany. Je rovněž logické, že vzhledem k vy-
soké reprezentativnosti prezidentského úřadu začaly 

některé jeho výroky a články více dráždit a znepoko-
jovat, zejména jeho letité oponenty a kritiky. Ozývaly 
se dokonce pobouřené hlasy, že by si něco podobného 
neměl ve funkci hlavy státu dovolit.

Na rozdíl od těchto intelektuálních cenzorů si mys-
lím, že na to plné právo měl a že měl dokonce povin-
nost hlasitě upozorňovat na věci, které se mu nelíbily 
a které považoval za špatné, i když šlo o zdánlivě nedo-
tknutelné „posvátné krávy“ soudobého evropského in-
telektuálního a politického mainstreamu. Václav Klaus 
rozhodně není typem člověka, který je ochoten bez-
myšlenkovitě papouškovat stereotypní pravdy a klišé. 
Neustále čte a vzdělává se, má odvahu podívat se na 
věci i z jiné stránky a především otevřeně formulovat 
nepopulární názory. To se u dnešních politiků už moc 
nevidí, aby takto „nahlas“ přemýšleli a nebáli se veřej-
ně říci či napsat, co si skutečně myslí. Za to samozřej-
mě platil a platí jistou „daň“, většinou v podobě až fa-
natické nenávisti k jeho osobě ze strany jeho odpůrců, 
zejména z intelektuálních a kulturních kruhů, jež mají 
často sklon k stádnímu myšlení a netoleranci.

Jak jsem již také kdysi řekl, Václav Klaus byl pro mě 
vždycky něco jako lakmusový papírek, jímž lze spoleh-
livě otestovat jiné politiky či intelektuály, na němž se 
vždy „vybarví“. Všichni známe slavnou komedii Růžo-
vý panter a inspektora Clouseaua. Je tam také postava 
komisaře Dreyfusse, na první pohled vcelku normál-
ního člověka, ale když před ním vyslovíte jméno Clou-
seau, začne se chovat jako šílenec. Něco podobného se 
děje s některými českými angažovanými intelektuály 
a pseudointelektuály, když před nimi vyslovíte jméno 
Klaus. Začnou se chovat jako idioti. A těch jmen by 
se našla dlouhá řada. Jeden nedávný příklad za všech-
ny: spisovatel populárních a nepříliš inteligentních ro-
mánů Michal Viewegh napíše o prezidentovi vylože-
ně mizerný a urážlivý hanopis Mráz přichází z Hradu, 
knihu nemající s literaturou snad už vůbec nic spo-
lečného. A známý literární historik a kritik Martin 
C. Putna, jenž by o literatuře měl něco vědět, tento 
škvár jmenuje v anketě Lidových novin knihou roku, 
protože si to prý Klaus zaslouží.

Ano, Václav Klaus dokáže svými názory některé ne-
tolerantní intelektuální povahy vyprovokovat k nepří-
četnosti, a někdy to možná dělá i zbytečně přehnaně. 
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Ale má plné právo nahlas formulovat a šířit své názory 
jako každý z nás – a bylo dobře, že to dělal i ze svého 
prezidentského úřadu. Mnohé z toho, co jsme slýcha-
li po deset let z Hradu z jeho úst – kritika Evropské 
unie či iracionálního šílenství kolem globálního otep-
lování –, zaznívalo z časopisů CDK již od počátku 
devadesátých let, a to velmi intenzivně. V logice hry 
samozřejmě je, že aby si širší veřejnost takové kritiky 
vůbec všimla, musí ji pronášet někdo, kdo má určité 
postavení a respekt. Jsem přesvědčen, že Václav Klaus 
udělal během své prezidentské funkce v tomto směru 
velmi mnoho, nejspíš více než kdokoli jiný. V tom je 
nesporně jeho velká zásluha.

Václav Klaus je názorově přesvědčený liberál a zce-
la logicky je citlivý na jakékoli omezování lidské svo-
body, která je u něho vždy na prvním místě, na po-
křivování svobodné soutěže svobodných jedinců. Od-
tud jeho citlivost k latentním nebezpečím, které mají 
mnozí sklon přehlížet. Jako člověk, který prožil část 
svého života v komunismu, mu v mnohém rozumím. 
Zde však může být i jeho „slepá skvrna“, neschopnost 
některé jiné problémy dobře nahlédnout. Čemu nero-
zumím, je zejména jeho vztah ke kultuře, konkrétně 
jeho přesvědčení, že kultura je zboží jako každé jiné 
a měla by podléhat tržním principům. Pokládám ho 
za velmi kulturního člověka, mezi současnými politiky 
tak trochu za „bílou vránu“, o čemž svědčí i kultivo-
vaný a vytříbený hudební a výstavní program na Praž-
ském hradě během jeho prezidentování. Ale zkusil si 
někdy jako ekonom spočítat, zda by něco takového šlo 
pořádat čistě na tržním principu, bez dotací či spon-
zorů, které přitáhne jeho jméno? Jistě šlo, ale místo 
decentních jazzových koncertů by musel na hradním 
nádvoří organizovat megakoncerty populární dvojice 
Evy a Vaška, Michala Davida či rockové skupiny Ka-
bát. Toto je totiž realita tzv. „kulturního provozu“ na 
čistě tržním principu, který má Václav Klaus občas 
sklon obhajovat. To nenávist vůči jeho osobě ze stra-
ny intelektuálních a kulturních kruhů zbytečně ještě 
více posiluje.

Jsem přesvědčen, že v některých oblastech života, 
především v kultuře, vzdělávání a předávání tradičních 
hodnot, může čistě tržní přístup a politická lhostej-
nost napáchat hodně škody. Signálů kolem sebe na-
jdeme celou řadu a nepochybně znepokojují i samot-
ného Václava Klause. Jistě nejsem sám, kdo si v někte-
rých jeho projevech a textech z poslední doby všiml 
jisté sílící obavy o tradiční hodnoty, kulturu a západ-
ní civilizaci jako celek, jež jsou typické spíše pro lidi 
s konzervativní orientací. Každý člověk se pochopitel-
ně mění a vyvíjí, a zejména s přibývajícími léty se čas-
to jeho priority a důrazy posouvají více k duchovním 
či obecně kulturním hodnotám. Takže je možné, že 
se v tomto směru v budoucnu dočkáme od končícího 
prezidenta ještě nějakého překvapení.

Na celkové seriózní hodnocení deseti let působení 
Václava Klause na Pražském hradě je samozřejmě vel-
mi brzy. Především je třeba se oprostit od nepopulární 
amnestie, která nedávno roztrpčila i mnohé preziden-
tovy příznivce. Deset let prezidentování nelze zpětně 
hodnotit prizmatem jednoho sporného rozhodnutí, 
ať už si o něm myslíme cokoli. Nepochybně má také 
pravdu Pavel Švanda, když na jiném místě této ankety 
píše, že bude třeba jeho prezidentskou roli s odstupem 
zasadit do širšího dějinného kontextu. Po zvolení Mi-
loše Zemana prezidentem budeme nejspíše na „Klau-
sovu éru“ na Hradě nahlížet jako na velmi umírněnou, 
neagresivní a důstojnou. Negativní ekonomický, poli-
tický a společenský vývoj v naší zemi může zanedlou-
ho ukázat, jak prozíravá, leč zoufale marná byla jeho 
snaha zastavit některé špatné vládní reformy a opako-
vané navyšování daně z přidané hodnoty. A pokud jde 
o jeho vytrvalou kritiku Evropské unie, jejích institucí 
a společné měny euro – zde si může každý, kdo není 
zcela slepý a hluchý, již dnes nashromáždit celou řadu 
důkazů, že byla zcela na místě. 

František Mikš, šéfredaktor časopisu Kontexty, ředitel 
Institutu pro politiku a kulturu CDK, šéfredaktor naklada-
telství Barrister & Principal.
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Evropská unie představuje řád i ducha liberální demo-
kracie v té nejvíce zdegenerované podobě. Jestliže nej-
silnější stránkou demokracie byly volby a v nich za-
budovaná možnost výměny vládnoucí skupiny nebo 
změny vládního programu, udělala Evropská unie vše 
pro to, aby tuto možnost v maximální míře omezi-
la. Neexistují žádné transparentní mechanismy mo-
censké změny ani řešení, která by voličům umožnila 
mít vliv na to, jakým směrem se bude vládnutí ubírat. 
Evropský parlament negeneruje vládnoucí skupinu 
a sám nemá velkou pravomoc; navíc, nepočítáme-li 
komunistické státy nebo některé autoritářské režimy, 
je patrně jedinou parlamentní institucí na světě, v níž 
neexistuje opozice. Nezávisle na tom, kdo ve volbách 
vítězí, v Evropském parlamentu už po dlouhá léta činí 
klíčová rozhodnutí stejné stranické uskupení a usku-
tečňuje se v něm stále stejná politika. Evropská vláda, 
přesněji řečeno něco, co vládu připomíná, jinými slo-
vy Evropská komise, se neutváří na základě hlasování 
voličů, ale je na něm zcela nezávislá. Hlavní funkce 
plní v Evropské unii lidé, kteří nebyli zvoleni ve vše-
obecných volbách, a voliči nemají žádnou možnost je 
odvolat. 

Na otázku, jakým způsobem mohla v době tak vtí-
ravé a všudypřítomné demokratické rétoriky vznik-
nout instituce takřka zcela nedemokratická, lze od-
povědět dost snadno, vezmeme-li v úvahu názory, 
které se do této chvíle objevily. Evropská unie přece 
nevznikla vědomě jako antidemokratický systém, její 
vytvoření nevyplynulo z pocitu slabosti demokracie, 
ale zformovala se právě naopak jako hyperdemokra-
tický, ba dokonce jako hyperliberálnědemokratický 
projekt.

Přinejmenším od Maastrichtu ovládá Evropskou 
unii něco, co se vymezuje jako „mainstream součas-
né politiky“. Jinak řečeno, Evropská unie je v rukou 

Demokratický deficit Evropské unie

R L

stran, různých byrokratických uskupení a skupin, kte-
ré se – nezávisle na tom, mají-li blíže ke křesťanským 
demokratům, liberálům, zeleným, nebo k sociální de-
mokracii – považují přímo za vzory liberální demo-
kracie, odhodlané změnit na liberálnědemokratickou 
nejen celou Evropu, ale dokonce celý svět. 

Evropští politikové nevidí žádný problém v tom, že 
na jedné straně pějí chválu na liberální demokracii, za-
tímco na straně druhé jako představitelé mainstreamu 
žádné paralelní směry netolerují. A považují-li sami 
sebe za ztělesnění, výkvět a hlavního garanta liberálně-
demokratického řádu, mají za samozřejmé, že všichni, 
kdo uvažují jinak než oni a jejich moc zpochybňují, 
musejí být nutně nepřáteli tohoto řádu a cílem boje 
s nimi je výlučně jeho obrana. Samozřejmé je pro ně 
i to, že parlament, v němž po mnoho let vládne ten-
týž stranický kartel, který v něm svorně bude vládnout 
i v dalších letech, reprezentuje dokonalejší politickou 
formu než parlamenty jednotlivých zemí, v nichž běž-
ně působí opozice. Ta občas ani nemusí nezbytně pří-
slušet k evropskému mainstreamu, a má šanci získat 
v následujících volbách většinu, převzít vládu a více 
nebo méně změnit další směřování politiky. Změna 
politiky je v Evropské unii vždy vykládána jako ne-
představitelná katastrofa. Pro evropské politiky je ne-
zpochybnitelné i to, že unijní politiku fakticky vyko-
návají lidé, kteří nemají mandát vzešlý z voleb, protože 
– jak samozřejmě předpokládají – tito lidé byli vybráni 
a pomazáni evropskou mainstreamovou elitou. Evrop-
ští politikové zároveň propadají stejnému sebeklamu 
jako všechny skupiny, které jsou přesvědčeny o tom, 
že jejich chování je v naprostém souladu s názory, 
které si přisuzují. Utvrzují se v přesvědčení, že před-
stavují zřízení, které respektuje, jak se má všeobecně 
za to, většinu, možnost volby a pluralismus, a z toho 
vyvozují, že jejich vláda, byť ji nepřetržitě vykonávají 
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prostřednictvím stále téže většiny a ve velice volném 
propojení s hlasy voličů, je také vládou respektující 
mnohost, volbu a pluralitu.

Proč potom to, co je dobré, vystavovat riziku? Proč 
se zbytečně opírat o rozhodnutí voličů? Referendum 
– staré řešení tradiční přímé demokracie, jež je i přes 
závažné nedostatky někdy nezbytné – se u evropské-
ho mainstreamu od určité doby netěší přílišné úctě. 
Prosazení Lisabonské smlouvy bez referend a následné 
věrolomné hrátky kolem irského referenda jsou toho 
více než výmluvnou ilustrací. Naposledy bylo Řecku 
znemožněno vyhlásit referendum k otázkám spojeným 
s �nanční krizí. Na druhé straně, jakmile se to hodí, 
tak se některým neoblíbeným vládám, jako například 
vládě maďarské, vytýká, že novou ústavu nepřijaly na 
základě referenda. Tato výhrada je samozřejmě pobu-
řující o to víc, jestliže na druhé straně vidíme nelegi-
timní kroky samotné EU, které vedly k tomu, že vlast-
ní ústavu touto cestou neschvalovala. 

A dokonce ani absolutně klíčová demokratická in-
stituce, jakou jsou volby, nemusí vždy představovat 
nevyhnutelný požadavek. V Evropském parlamentu 
jsou důležité funkce obsazovány výlučně na základě 
dohod mezi stranami, občas se věc obejde i bez hla-
sování, nebo se hlasuje veřejně, což nutně rozhodnu-
tí zpochybňuje. Naposledy vznikl precedens: ve dvou 
zemích Unie – v Řecku a v Itálii – se změnily vlády 
bez voleb a bez účasti voličů, výlučně na základě ná-
tlaku evropských struktur. Tento krok byl odůvodněn 
mimořádnými okolnostmi způsobenými �nanční kri-
zí, ale tím přece došlo k porušení zásady, již každý de-
mokrat považuje za nejsvětější věc a již nemůže nikdy 
porušovat. Proběhnou-li na druhé straně v souladu se 
všemi pravidly demokratické volby, ale jejich výsledek 
není pro evropský mainstream příjemný, váha těch-
to voleb je v očích Evropské unie úměrně tomu niž-
ší. Názorným příkladem může být reakce evropských 
politiků na vládu Práva a spravedlnosti v Polsku nebo 
na vládu Fidesz v Maďarsku. V obou případech jsme 
měli co do činění s mimořádně agresivní nepřátelskou 
kampaní. V eurounijní mentalitě nemůže být řeč o ja-
kémkoliv odklonu od mainstreamu, protože to bývá 
obyčejně vnímáno jako odklon k nebezpečné pravico-
vé úchylce. 

Liberální demokracii v Evropské unii lze v součas-
nosti popsat několika způsoby. Lze ji uznat za příklad 
většinové demokracie. Je to označení důležité, protože 
liberální demokracie se ve svých principech od větši-
nové demokracie distancovala; její stoupenci vytrvale 
zdůrazňují roli menšin, nutnost uznat význam okra-
jových skupin, vést boj s vylučováním atd. Evropská 
unie však vzdor nekonečnému tlachání o různorodosti 
představuje v západním světě nejpřesvědčivější ilustra-
ci modelu, ve kterém většina získává stále více nástrojů 
moci a menšina jich má stále méně a méně. 

Zřetelně se to projevuje dokonce i v jazyce používa-
ném evropskými politiky. Když se jim řekne, že jejich 
aktivity nesplňují elementární požadavky demokracie, 
kterou tak dojemně vychvalují, reagují obvykle stej-
ným způsobem. Chovají se stejně jako každá zlenivělá 
většina, jinými slovy ignorují podobnou výhradu jako 
zcela irelevantní; menšina si může říkat, co chce, vět-
šina ať tak či onak všechna hlasování vyhrává a veškerá 
rozhodnutí činí ona. A pokud už musí poskytnout ně-
jakou odpověď, bude znít takto: „Máme tu demokra-
cii, v níž rozhoduje většina.“ Je zbytečné dodávat, že 
tuto odpověď je třeba – řečeno jazykem komunistické 
ideologie – chápat dialekticky. Jsou totiž většiny správ-
né, takové jako například kartel, který po léta vlád-
ne v Evropském parlamentu, a jsou většiny nespráv-
né, jako většina, kterou má vláda Fidesz v Maďarsku. 
O tom, která z většin je správná, a která správná není, 
rozhoduje mainstream.

Evropskou unii lze také de�novat poněkud jinak: 
jako zvláštní vládu elit nebo ještě lépe jako liberálně-
-demokratickou vládu evropské aristokracie. Slovo 
„aristokracie“ je tu samozřejmě použito v metafo-
rickém smyslu a vystihuje pocit nadřazenosti určité 
skupiny lidí nad ostatními. Tento pocit je nepochyb-
ně pozůstatkem vlivu šedesátých let, kdy byli dnešní 
vůdci mladí, zpochybňovali tehdejší politický pořádek 
a považovali se za nadřazenou skupinu. Tehdy byli také 
o sobě přesvědčeni, že jsou iniciátory a hybateli poli-
tického přelomu; nyní se považují za původce největší 
politicky úspěšné akce v dějinách, neboť jedno i dru-
hé dílo vyžadovalo přemožení a překonání mnohých 
anachronismů, předsudků a krátkozrakých partikula-
rismů. Z tohoto hlediska se nynější lidé Evropské unie 
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nijak neliší od jiných představitelů tzv. osvícenských 
vlád, možná s tou výjimkou, že se jim lépe daří skrý-
vat pohrdání, jaké mají pro démos. 

Obě tyto de�nice – většinová demokracie a osvíce-
né vlády – by podle všeho měly být v rozporu s mode-
lem liberální demokracie, ale to je jenom zdání. Obě 
totiž dobře vystihují vnitřní logiku tohoto modelu. Je 
pravda, že na úrovni národních států mají voliči více 
co říci, a hrátky, ke kterým se uchylují evropští poli-
tici, by ve většině členských zemí byly neprůchodné. 
Je pravda, že větší připodobnění eurounijních řešení 
řešením uvnitř jednotlivých členských zemí by sníži-
lo to, čemu se eufemisticky říká „demokratický de�-
cit“ v Evropské unii a co je ve skutečnosti skandálním 
posvěcením mocenské svévole. Vždyť přece evropské 
struktury nevznikly na vzdálených Šalomounových 
ostrovech, ale na starém kontinentu a jsou plodem zde 
převládajícího způsobu myšlení.

Mainstream, hlavní směr, nevznikl v Bruselu nebo 
ve Štrasburku, ale v národních státech, kde došlo k vý-
raznému posunu doleva a ke sblížení levice s pravicí. 
Tam se také ve velkém rozsahu projevila atmosféra po-
litické mobilizace způsobená revolucí šedesátých let, 
kdy se mělo za to, že došlo k odhalení hlubokých zdro-
jů společenské diskriminace, na kterou se soustředila 
masová vzpoura. Právě v národních státech získal po-
prvé svou podobu program osvícené liberální demo-
kracie ovládající celý prostor kolektivního i individuál-
ního života a zbavující legitimity všechny, kdo mají 
proti tomuto programu výhrady. V národních státech 
bylo rovněž schvalováno odpovídající zákonodárství, 
které učinilo z liberální demokracie jedinou závaznou 
formuli pro všechny instituce a společnosti. Je pravda, 
že občanům jednotlivých evropských zemí byla upřena 
možnost vyslovit se k Lisabonské smlouvě v referen-
du; přitom tam, kde dříve občané podobnou možnost 
měli – jako tomu bylo v případě evropské ústavy – se 
některé ze zemí vyjádřily negativně. Je jasné, že kdyby 
bylo občanům znovu dovoleno učinit svobodné roz-
hodnutí, skončila by Lisabonská smlouva tam, kde její 
předchůdkyně, a tedy v koši. Ale když už byla společ-
nost v jednotlivých zemích vyloučena z rozhodovací-
ho procesu a Lisabonská smlouva byla uváděna v ži-
vot bez jejich účasti, nikdo nijak neprotestoval proti 

nekorektním a, jak se běžně říká, „nedemokratickým“ 
snahám svých vlád a eurokratických institucí. Nikdo 
neprotestoval ani při jiných podobných příležitostech, 
nikdo nikdy nezpochybnil vládu mainstreamu a nikdo 
v současnosti nevyvíjí žádný mimořádný tlak na de-
mokratizaci Evropské unie. 

V členských zemích Evropské unie je jinak velmi 
těžké zavádět řešení podle vzoru eurounijního zříze-
ní – parlament bez opozice nebo vláda bez legitimity 
vzešlé z voleb –, ale je tomu tak proto, že ve většině 
zemí fungují staré instituce, které se nedají odstranit 
a které jsou hluboce srostlé se životem společnosti. Ale 
kdybychom si měli dnes představit vznik zcela nové-
ho státu v Evropě, tj. státu, o kterém sní současní li-
berálnědemokratičtí Evropané, určitě by se příliš ne-
lišil od Evropské unie. Panoval by v něm eurounijní 
mainstream, osvícené většině by nic nehrozilo a nikdo 
by ji neohrožoval, vedlejší politické proudy by tvoři-
ly něco jako skanzen a už samotný vstup do nich by 
byl něčím hanebným a zahanbujícím. V parlamentu 
by se střetávaly pokrokové strany se stranami ještě 
pokrokovějšími, které by se předháněly v přiznávání 
dalších a dalších menšinových oprávnění a zároveň 
by vydávaly stále nová a odvážnější antidiskriminační 
opatření.

V nových členských zemích, zvláště tam, kde exis-
tuje společnost ovládaná zevnitř, jako tomu je v Pol-
sku, nevyvolává nemožnost demokraticky ovlivnit euro-
unijní politiku rovněž žádný zvláštní odpor. Obecný 
souhlas se špatnými praktikami a koncepcemi je v nich 
větší než v zemích tzv. staré Unie. Je dost možné, že 
obyvatelstvo v těchto nových členských zemích poté, 
co získaly po pádu komunismu suverenitu, tuto sku-
tečnost dostatečně nedocenilo, a proto rychle dospě-
lo k závěru, že být podřízen moci, kterou nelze nijak 
ovlivnit, je koneckonců přirozený stav věcí, obzvlášť 
když se nová moc jevila jako mírná a její záměry jako 
dobrodějné. A když se navíc má za to, že ona nová mír-
ná a dobrodějná evropská moc nejdokonaleji reprezen-
tuje liberální demokracii a nejúčinněji ji chrání, potom 
by o ní mohl pochybovat jen hlupák nebo darebák. 

Budoucnost Evropské unie je těžké předvídat. Ře-
čeno v kategoriích politické doktríny, společnost v jed-
notlivých evropských zemích neprojevuje v tuto chvíli 
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žádnou výrazně zásadní chuť se s podobným modelem 
rozejít, a to i přesto, že je neschopnost a arogance euro-
kracie poněkud irituje. Možná v budoucnosti dojde 
k nějakému odstředivému pohybu, ale patrně se tak 
stane až tehdy, kdy arogance překročí snesitelnou úro-
veň. Není nicméně pochyb o tom, že léčba musí začít 
u národních států, kde také musí proběhnout první 
impuls ke změně – ke svržení mainstreamu a k rozbití 
liberálnědemokratického monopolu. Dokud se něco 

takového nestane, budeme mít stále víc a víc před oči-
ma totéž: Evropská unie se sama od sebe měnit nebude 
a obyvatelstvo v jednotlivých členských zemích uzná, 
že i přes své nedostatky představuje více méně věrnou 
emanaci současné evropské duše.

Z knihy Triumf człowieka pospolitego (Vítězství průměrného 
člověka), nakl. Zysk i S-ka, 2012, přeložil Josef Mlejnek.

Ryszard Legutko, filozof, poslanec Evropského parlamentu.
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Paramilitarismus v České republice
V ulicích českých měst pochodovaly na přelomu první a druhé dekády nového tisíciletí Ochranné sbo-
ry Dělnické strany, novináři byli fascinováni zprávami o Národní gardě. To vše v situaci, kdy světová 
média zahltily fotogra�e uniformovaných příslušníků Maďarské gardy a obdobných uskupení. České 
země - již po několikáté v jejich historii - výrazně zasáhl fenomén paramilitarismu. Tato monogra�e je 
doposud nejrozsáhlejším zpracováním uvedené problematiky v současné éře. Seznamuje čtenáře s obec-
ným pojetím paramilitarismu a stručně nastiňuje jeho historii na území českých zemí. Věnuje se stát-
ním, a zejména pak nestátním paramilitárním jednotkám v současné České republice. Obsahuje přehled 
právních aspektů činnosti paramilitárních uskupení. Predikuje další vývoj tohoto fenoménu a zasazuje 
jej do evropského, zvláště pak středoevropského kontextu. Je určena politologům i bezpečnostním ex-
pertům, může být přínosem i pro novináře a je vhodná také jako studijní literatura do specializovaných 
předmětů vysokoškolského studia. Brož., 320 str., 319 Kč

D K K

Zveřejněné soukromí
Utváření obrazu soukromého života politiků v médiích
Soukromí politiků se od roku 1989 zásadně proměnilo: spolu se svobodou slova se dostalo na přední 
stránky novin. Příběhy o rozvodech, láskách, milostných aférách politiků a političek či jen o jejich pro-
cházkách se psem nebo víkendu na chalupě se staly nedílnou součástí novin, televizních zpráv a časopisů. 
Informace, které se dříve pohybovaly ve sféře pečlivě utajovaných klepů, se staly předmětem novinářské-
ho zájmu – a také produktem, který lze prodat. Česká společnost prošla během dvou dekád postupným 
vývojem, kdy si všechny tři zúčastněné strany – politici, veřejnost a média – vytvářely vlastní hranice 
a bariéry toho, kam až se smí zajít, co všechno ještě lze říci, ukázat a otisknout. Tato kniha mapuje hlavní 
milníky a aktéry tohoto složitého vývoje a na konkrétních příkladech ukazuje, jak se politici snaží svůj 
mediální obraz budovat a jak jej média zobrazují.  Brož., 204 str., 229 Kč

Nové publikace CDK
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CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno, tel./fax: 545 213 862, e-mail: objednavky@cdk.cz, www.cdk.cz
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Jak mohlo dojít k tomu, že se ideologie hlásající in-
dividuální svobodu proměnila v cenzuru, která jmé-
nem rovnosti potlačuje každou podezřelou myšlenku? 
Co způsobilo, že stoupenci diskursivního dospívání 
k pravdě odmítají diskutovat s jinak smýšlejícími lid-
mi, které se snaží zcela vytlačit z politického života? 
Proč zastánci pluralismu nevidí alternativu ke svým 
názorům a své oponenty posílají na smetiště dějin?

Na zásadní otázky, s nimiž se potýká každý střízli-
vý pozorovatel současného politického života, jenž se 
snaží pochopit vývoj liberálnědemokratického směru, 
který v něm převládá, odpovídá ve své nové knize Ví-
tězství průměrného člověka Ryszard Legutko.

Tento významný polský �lozof, specialista na řec-
kou �lozo�i, především na Sokrata a Platona, se vždy 
soustřeďoval na otázky, které mají pro naši dobu zásad-
ní charakter. Bylo tomu tak v osmdesátých letech, kdy 
v západních zemích získával převahu volný trh a za-
čal vzbuzovat zájem i u Poláků. Legutko vydal v sami-
zdatu knihu Dilemata kapitalismu (1985), která vyšla 
v roce 1994 pod názvem Spory o kapitalismus. Analy-
zoval v ní různorodost �lozo�ckých odůvodnění ka-
pitalismu i odlišné antropologie neboli teorie člověka, 
ze kterých ona odůvodnění vycházela. Ve chvíli, kdy 
se v Polsku začínala rozbíhat demokracie, vydává práci 
Platonova kritika demokracie, aby vycházeje z myšlen-
kového odkazu tvůrce západní �lozo�e znovu odhalil 
a zdůraznil hrozby a důsledky systému, který v jeho 
stávající podobě přijímají naši současníci bez potřeb-
né re�exe. V roce 1997 vydává Legutko knihu Toleran-
ce. Pojednání o tvrdém státu, o zákonu přírody, o lásce 
a svědomí. Název naznačuje široký kontext, ve kterém 
Legutko pojednává klíčový pojem současného dekalo-
gu, jímž je tolerance. Rozebírá základní proměnu jeho 
významu, která měla za následek, že se z pojmu tole-
rance učinil základ vnitřně rozporné ideologie. V roce 

Legutko o diktatuře průměrnosti

B W

2007 vydává Legutko Traktát o svobodě, v němž se vě-
nuje myšlence, jež tvoří horizont myšlení a vnímání 
současného člověka, a v roce 2008 Esej o polské duši, 
kde znovu nastiňuje – vedle všech stereotypů – úděl 
dnešního Poláka.

Kniha Vítězství průměrného člověka představu-
je zkoumání in vivo hrdiny naší současné civilizace, 
stoupence demokraticko-liberální ideologie. Tento 
„průměrný člověk“, máme-li použít Legutkova poj-
mu, zároveň sebe sama za průměrného nepovažuje. Je 
přesvědčen o tom, že právě do něho se vtělily dějiny, 
které mají vyústit oním liberálnědemokratickým systé-
mem. Legutko zdůrazňuje, jak tato představa velice sil-
ně připomíná „železné zákonitosti dějin“, které vyzná-
vali komunisté. Liberální demokrat koneckonců stej-
ným způsobem jako komunisté odkazuje na smetiště 
dějin ty, kdo s jeho názory nesouhlasí. Snaží se ke své-
mu obrazu a podobenství přetvořit celý svět a všechny 
oblasti života podrobit kontrole. Politická korektnost 
je pokus o zásah do nejhlubších dimenzí naší civilizace, 
jakými jsou jazyk nebo mrav, a o jejich přetvoření. 

Dejme však hlas samotnému Legutkovi. Podle 
ideologie, která dnes převládá, je bezpodmínečně zá-
vazná zásada, že žádný způsob vnímání člověka a žád-
ný model života nemají výsadní právo (…), ale aplikují 
se výběrově. Průměrnost se vzhledem k obrovské po-
četní převaze stala privilegovaným modelem, zatímco 
sokratovský model ztratil přitažlivost, a tím i to, co je 
v demokracii nejdůležitější: početní podporu. Patrně 
v tomto procesu vytlačování neprůměrnosti průmě-
rem se projevila určitá pravda o lidské přirozenosti – 
je to především pravda o jejím sklonu k autodegra-
daci. Představíme-li si společnost složenou z různých 
silných společenství a rozvíjející různé hierarchie lid-
ských snah, potom zavedení všeobecných liberálně-
demokratických mechanismů spolu s jejich zásadou 
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nevyhodnocování životních modelů bude mít s na-
prostou jistotou za následek – během patřičně dlouhé 
doby a po likvidaci alternativních mechanismů – roz-
klad těchto společností. Existující hierarchie budou 
zlikvidovány ve prospěch postupně se šířícího egali-
tářství průměru; lidé se postupně stanou podobni jed-
ni druhým, neboť rezignují na všechny příliš náročné 
a příliš složité odlišnosti. (…)

Obecné šíření homogenizující průměrnosti je jed-
nou z vlastností charakteristických pro naši dobu, při-
čemž, což je důležité, existuje silná tendence tuto prů-
měrnost zakrýt, anebo, pokud se to nepodaří, ideali-
zovat ji. Pro liberálnědemokratickou rétoriku je cha-
rakteristické, že přijímá slovo „důstojnost“, ale zároveň 
zcela falšuje jeho význam. Důstojnost měla tradičně 
závazný smysl. Je-li člověku připisována důstojnost, 
znamená to, že si ji sám zasloužil nebo měl povinnost 
usilovat o její dosažení nebo o její stvrzení (…)

[Současné pojetí důstojnosti] nezavazuje člověka 
ke zdokonalování jeho konání, k získávání jakýchko-
li morálních zásluh, ale umožňuje mu vznášet nároky 
a ospravedlňovat své konání na základě argumentace, 
že mu lidská důstojnost přísluší a priori. Ten, kdo na-
chází uspokojení v hanebných pomluvách, oplývá dů-
stojností ve zcela stejné míře jako ten, kdo se snaží jít 
Sokratovou cestou. (…) Důstojnost v novém pojetí se 
tak projevila jako faktor podporující minimalistickou 
koncepci člověka, anebo, abychom se vyjádřili lépe, 
byla legitimním, vlastním dítětem této koncepce. 

Recenzi knihy Ryszarda Legutka Triumf człowieka pospoli-
tego (Zysk i S-ka, 2012, 320 s.) z pera Bronislawa Wildsteina 
přeložil Josef Mlejnek.

Bronisław Wildstein, polský spisovatel, esejista, publicista, 
přední představitel současného polského konzervativního 
politického myšlení. Redaktor týdeníku Uważam Rze.
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Evropská komise vydala v listopadu 2012 tzv. blue-
print, jenž obsahuje řadu závažných podnětů pro další 
vývoj evropské integrace. Dokument je v řadě ohledů 
velmi provokativní, nikoliv v negativním smyslu to-
hoto slova, ale spíše v jeho smyslu původním – pro-
vocatio, tedy výzvy nebo odvolání se k názoru veřej-
nosti. V tomto případě svůj význam jako dokument 
vyzývající k diskusi a tuto vyvolávající nepochybně 
úspěšně naplní.

Hovoříme-li o krizi a jejím překonání, je nejpr-
ve důležité si uvědomit samotný původ tohoto slova, 
tkvící v řeckém krino (rozhodnout), případně krisis 
(rozhodnutí). Pojem se používal především pro roz-
hodnutí vojevůdce v těžké klíčové situaci bitvy, které 
mělo naprosto fatální důsledky pro další vývoj situa-
ce, pro jeho vojsko a koneckonců i pro jeho stát. Ten-
to původní význam slova bychom neměli zapomínat, 
protože právě prvek rozhodnutí je v pojmu krize obsa-
žen. Jedná se o rozhodnutí, které překonává nejen sa-
motnou krizi, ale překonává také výchozí stav, na kte-
rý sama krize reaguje. Nejde tedy o pouhou formálně 
logickou negatio negationis a návrat k původní rovno-
váze, ale spíše o cestu k čemusi novému.

Nepochybně také krize, kterou posledních něko-
lik let prožívá Evropská unie, bude znamenat otevře-
ní cesty k novému fungování unijních institucí a nové 
formě celého systému rozhodování a kompetenčního 
řádu. Představa, že se po několika letech vše navrátí ke 
stavu před deseti, patnácti lety, je dnes iluzorní. Otáz-
kou ovšem je, jaký charakter tento nový svět evropské 
integrace stojící před námi bude mít.

Zaměříme-li se na stávající důsledky krize, na to, 
k čemu prozatím v posledních dvou letech vedla, mů-
žeme na institucionální úrovni spatřovat poměrně za-
jímavý trend. Je překvapivý na první pohled, ale lo-
gický po hlubším zamyšlení. Je to zjevná tendence 

Krize eurozóny a návrat politického rozhodování

V B

k posilování prvků mezivládního způsobu rozhodo-
vání a k návratu členských států jako klíčových aktérů 
rozhodovacího procesu; nikoli však ve smyslu reetati-
zace (resp. renacionalizace) kompetencí, ale ve smys-
lu posilování role členských států coby jednotek quasi 
federálního způsobu rozhodování. Symptomy tohoto 
trendu byly v uplynulých dvou letech mnohokrát za-
znamenány v literatuře i v unijním politickém diskur-
su a staly se předmětem časté a tvrdé kritiky, především 
ze strany zastánců silné role „komunitárních“ institucí, 
jako je Evropský parlament a Komise. Patří sem ná-
stup dominantní role Evropské rady, časté rozhodo-
vání v mezivládním režimu mimo systém primárního 
práva a omezení prvků „víceúrovňového vládnutí“ ve 
prospěch rozhodování prováděného rychle na jediné 
úrovni, nejčastěji právě na Evropské radě nebo Euro-
summitu. Sémantickým vyjádřením tohoto trendu je 
též snaha o nahrazení konceptu (economic) governan-
ce tradičním, ale efektivnějším systémem (economic) 
government s jedinou rozhodující institucí v podobě 
Evropské rady, proklamovaná explicitně v uplynulých 
letech společně Německem a Francií.

Proč k tomuto vývoji dochází? Proč dochází k to-
mu, že Evropská rada, která byla sama o sobě výraz-
ným způsobem ve své působnosti ukotvena již v Li-
sabonské smlouvě, je samotnou krizí posilována ještě 
daleko více, než to učinil tento smluvní dokument? 
Důvod je celkem logický. Krize, kterou prožíváme, je 
nejen krizí v právu, v níž stačí přizpůsobit legislati-
vu změněným vnějším podmínkám, ale i krizí práva, 
tedy schopnosti vůbec prostřednictvím daných práv-
ních nástrojů na současnou situaci reagovat. Stávající 
systém a jeho instrumenty v podstatě neposkytují do-
statečné možnosti pro rychlé a efektivní řešení situa-
cí, které nastávají. Proto je zapotřebí často jít mimo 
sféru unijního práva, nad jeho rámec, o čemž se vede 
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samozřejmě debata. Mnohdy jde o opatření, která jsou 
na hraně slučitelnosti s unijním právem. V případě, že 
jde o udržení existence EU jako takové a jejích člen-
ských států, to ovšem nemusí být z podstaty věci ne-
legitimní. V případě, že jde o otázku holého přežití, je 
někdy potřeba provádět rozhodnutí, která jsou v ak-
tuálním okamžiku nezbytná a která mohou legitimi-
zovat i porušení prosté legality. V případě mezinárod-
ního a evropského práva je to o to logičtější, že jde 
o odvozené, jakkoli vnitřně autonomní právní okruhy. 
Pokud je evropské právo prolomeno konsensem (byť 
třeba implicitním) všech participujících států, neexis-
tuje nástroj, jak takovému prolomení čelit.

Tato rozhodnutí však mohou provádět pouze in-
stituce, jež jsou k tomu uzpůsobeny, což jsou v tom-
to případě členské státy zastoupené v Evropské radě. 
Ty jediné mohou rozhodnout o tom, co není v da-
nou chvíli umožněno unijním právem, co je nutné 
řešit cestou rozhodování nad jeho rámec, jako bylo 
například vytvoření Evropského nástroje �nanční sta-
bility (EFSF), Evropského stabilizačního mechanismu 
(ESM) nebo tzv. Fiskálního paktu. Minimálně kon-
kludentní souhlas všech států je zapotřebí, pokud ta-
kové opatření za hranou unijního práva formálně činí 
jiná instituce, např. Evropská centrální banka.

Otázkou je, zda tento systém, který je pochopitelný 
v případě krize a nutné reakce na aktuální situace, jež 
je nutné řešit v řádu několika hodin, předznamenává 
nový způsob rozhodování v dlouhodobé perspektivě, 
nebo jde spíše o krátkodobý fenomén, který se po ná-
vratu z vybočení v krizové situaci rozplyne. Nastane 
tedy návrat zpět do stavu normality a znovu budeme 
rozhodovat spíše uvnitř unijního systému prostředky 
klasického unijního práva a prostřednictvím unijní 
metody? Nebo se rychlé a efektivní rozhodování me-
zivládní cestou mimo systém unijního práva, umožňu-
jící dosahování rozhodnutí v řádu dnů či týdnů, stane 
samo novou normalitou?

Já osobně zastávám kompromisní, středový náhled. 
Nejsem zastáncem metafyzického vnímání institucí 
nebo rozhodovacích mechanismů, jež pokládá unij-
ní, potažmo komunitární metodu za všech okolností 
za ideální, a metodu mezivládní za všech okolností za 
špatnou a pro něž Evropská rada představuje jakéhosi 

nepřítele menších států a Evropská komise jejich spo-
jence. Skutečnost je podle mého názoru spíše taková, 
že se oba systémy vzájemně doplňují. Pokud není mož-
né užít prostředky unijního práva, tedy unijní meto-
dy (pojem „komunitární“ bych raději nepoužíval, ne-
boť komunitární pilíř EU, jak známo, zanikl současně 
s Lisabonskou smlouvou), je zkrátka nutné jít cestou 
jinou, a to dohodou členských států nad rámec práva 
EU. Jedinou alternativou by pak bylo nedělat vůbec 
nic, a to by byla alternativa patrně horší.

Otázkou tedy je, jaké jsou perspektivy dalšího vý-
voje. Nepochybně bude vztah mezi oběma režimy roz-
hodování i nadále přispívat k dynamice rozhodovací-
ho procesu, dynamice diskuse o budoucnosti evropské 
integrace. Zajisté bychom měli z hlediska právní čisto-
ty v principu podporovat cesty, které směřují dovnitř 
unijního práva. Je-li však potřeba a unijní právo nepo-
skytuje dostatečné prostředky k řešení, je legitimní jít 
cestou mimo jeho rámec. 

Otázkou, kterou se patrně budeme na příštích 
summitech Evropské rady a dalších formálních a ne-
formálních jednáních znovu a znovu zabývat, bude de-
bata o dvou- či vícerychlostní integraci. V tomto pří-
padě se domnívám, že jde o směr, který je v podstatě 
nevyhnutelný. Evropská unie jím žije již v současné 
době, byť pojem rychlost je do určité míry zavádějící. 
Nejde totiž ani tak o rychlosti, ale o různé představy 
o hloubce integrace, míře a způsobu dalšího převádění 
kompetencí, a to v závislosti na různých, politických 
i ekonomických faktorech ovlivňujících potřeby a po-
stoje jednotlivých zemí. Nepochybné je, že státy jsoucí 
v měnové unii budou mít jiné zájmy v oblasti harmo-
nizace hospodářské politiky než státy, které v měnové 
unii nejsou.

Ale i uvnitř měnové unie je potřeba počítat s tím, 
že některé státy mohou mít v určitých oblastech zájem 
na hlubší integraci, a jiné nikoli. Příkladem může být 
daň z �nančních transakcí, u níž se nyní uzavírá po-
sílená spolupráce několika členských států, které jsou 
jak uvnitř, tak mimo eurozónu (nejde však o všechny 
členy eurozóny). Podobný způsob přitom může být po-
užit v celé řadě dalších oblastí. Proto je vhodné hovořit 
spíše o principu variabilní geometrie či �exibilní inte-
grace než o dvou rychlostech nebo směrech, neboť ne 
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vždy musí docházet k překryvu se skupinami EU-17 
a EU-27. Pro různé oblasti mohou vznikat různé koa-
lice. I Česká republika a česká vláda je ostatně intereso-
vána jít v některých oblastech spolupráce dál než celá 
sedmadvacítka. Stalo se tak například v případě evrop-
ského patentu a může k tomu dojít i v řadě dalších ob-
lastí, zejména v těch, které mohou podpořit jakýmkoli 
způsobem růst a konkurenceschopnost.

Otázkou však zůstává, jak takový systém může fun-
govat, aniž by došlo k rozkladu vnitřního trhu a EU-27 
jako takové. Domnívám se, že je nutné, aby vnitřní trh 
tvořil právě onen společný základ evropské spolupráce; 
bázi, od které se nelze „�exibilně“ odchýlit. Česká vláda, 
podobně jako řada vlád dalších nečlenských zemí euro-
zóny, byla znepokojena možnými důsledky některých 
opatření směřujících k posílení spolupráce v rámci 
eurozóny na vnitřní trh. Opatření směřující k překoná-
ní krize v hospodářské a měnové unii, jež mohou mít 
negativní důsledky na kvalitu vnitřního trhu, je proto 
třeba diskutovat v rámci celé EU-27. Příkladem může 
být rekapitalizace bank domluvená na summitu EU-17 
v polovině loňského roku, která má bezpochyby do-
pady na celou EU-27, neboť vytváří dva zcela odlišné 
systémy tzv. �skálního backstopu, tedy zajištění bank – 
na jedné straně bank eurozóny a na straně druhé bank 
v nečlenských zemích eurozóny. Neříkám, že bychom 
tento systém měli právě proto odmítat, ale je nutné, 
aby takové změny, tedy otázky týkající se společného 
rámce, tj. vnitřního trhu, byly diskutovány v rámci 
celé EU-27. Integritu vnitřního trhu je nutné udržet, 
a pokud se tak nestane, ohrožujeme kvalitu evropské 
integrace v jejích základech.

Je samozřejmé, že pro ČR bude klíčovou otázkou, 
jakým směrem se má ubírat integrace eurozóny. Na 
rozdíl od některých jiných států Evropské unie (Velká 
Británie a Dánsko) nemáme vyjednaný opt-out a mu-
síme počítat s tím, že se staneme členským státem mě-
nové unie. Prizmatem této skutečnosti tak musíme na-
hlížet na události, k nimž v eurozóně dochází. Není 
to pro nás něco cizího, ale něco, co se nás bude týkat, 
a musíme k tomu proto přistupovat s vědomím, že se 
jedná o něčem, co bude mít pro ČR zásadní systémo-
vé důsledky. Proto si nemůžeme dovolit luxus stávající 
diskusi o budoucí podobě eurozóny ignorovat a nahlí-

žet na ni pouze okem vnějšího pozorovatele, který jen 
zjišťuje, co se uvnitř děje.

Jsem přesvědčen, že další integrace měnové unie by 
měla být podmíněna zejména užší konvergencí v ob-
lasti konkurenceschopnosti. Nedostatečná konvergen-
ce, respektive výrazný pokles konkurenceschopnosti 
v mnoha členských státech eurozóny či EU, je jednou 
ze systémových příčin současné krize. Pokud konku-
renceschopnost v členských státech EU, zejména v je-
jím jižním křídle, nebude skutečně srovnatelná s kon-
kurenceschopností nejrychleji rostoucích částí EU-27, 
pak celý problém nevyřešíme, byť by byla na úrovni 
unijních orgánů v oblasti �skální či hospodářské poli-
tiky zavedena jakkoli tuhá kontrola.

Orientace na větší konvergenci v konkurence-
schopnosti však nemusí rozhodně znamenat uni�kaci 
nástrojů jejího dosahování, tedy sjednocování �skál-
ních a hospodářských politik. Můžeme uvést příklady 
velmi konkurenceschopných států se systémem hos-
podářské politiky vystavěným na principu vysokého 
zdanění na jedné straně a vysokého standardu sociál-
ních jistot na straně druhé (např. Dánsko nebo Švéd-
sko). Vedle toho existují v Unii případy prosperujících 
a konkurenceschopných států se zcela odlišným systé-
mem ekonomiky – s relativně nízkým zdaněním a to-
mu odpovídajícím rozpočtem. Myslím si tedy, že hle-
dat univerzální řešení platná pro všechny, například 
stejnou úroveň zdanění, nepřispěje k celkové konver-
genci konkurenceschopnosti. Daleko větší prospěch 
může mít diverzita a dokonce i zdravá konkurence 
mezi členskými státy, což není nic, co by bylo v rozpo-
ru s principem posilování integračního procesu. Ko-
neckonců stačí se podívat na různé systémy plně rozvi-
nutých federací. Nemáme jen modely unitárního fede-
ralismu, ale i model kooperativního či kompetitivního 
federalismu, v němž spolu jednotky federace vzájemně 
soutěží a mají odlišnou podobu daňové a sociální poli-
tiky. Pokud taková zdravá soutěž může fungovat mezi 
zmíněnými jednotkami, není důvod, aby nemohla 
existovat v Evropské unii. Neříkám tím samozřejmě, 
že vnímám Evropskou unii jako federaci, přestože zde 
prvky federálního způsobu rozhodování existují a i na-
dále existovat budou. Přesto však snaha o sjednocení 
hospodářských a �skálních politik vytváří dojem, že 
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úroveň federalismu překračuje již rovnou do podoby 
unitárního státu. Cesta tuhé centralizace hospodářské 
a �skální politiky hrozí právě v realitě evropského mo-
delu nést s sebou velmi negativní efekt – zbavení se od-
povědnosti členských států za vlastní budoucnost. 

Představa, že vše vyřešíme tím, že převedeme rozho-
dování o úroveň výše, není dlouhodobě únosná. Ob-
dobně jako nevyřešíme problémy českých obcí a krajů 
či jejich zadlužování tím, že jejich kompetence pře-
neseme na úroveň státu, nevyřešíme ani strukturální 
problémy jednotlivých členských států tím, že v nich 
rozhodování přeneseme na unijní úroveň. Odpověd-
nost za strukturální reformy, které jsou v těchto státech 
nezbytné, musí mít především samy tyto státy.

Nyní bych chtěl obrátit pozornost k aktuálním 
otázkám případné institucionální reformy, diskutova-
ným v souvislosti s úvahami o nové podobě eurozóny. 
Mnohdy se hovoří o tom – tato idea se objevuje s perio-
dicitou zhruba každých deseti let – že by se Evropská 
komise měla stát vládou EU, Evropská rada či Rada 
jakýmsi senátem a Evropský parlament jakousi první 
parlamentní komorou. Tuto vizi nesdílím především 
proto, že je založena na představě, že Evropská unie 
by měla fungovat v podstatě stejně jako stát. Zcela při-
tom pomíjí, že je vystavěna na nadnárodním principu, 
k jehož charakteristikám patří právě to, že není státem 
a nemůže ani jako klasický národní stát s jemu vlast-
ní institucionální architekturou vypadat. Přesto však 
právě idea, že k zajištění demokratické legitimity stačí 
pouze „zkopírování“ systému rozhodování, jak jej zná-
me z národních států, na úroveň nadnárodní organi-
zace, zůstává mimořádně silnou. Její zastánci si neuvě-
domují, že fungování státních institucí je založeno na 
speci�ckých principech, kdy (politický) lid či veřejnost 
vystupují jako samostatný subjekt rozhodování.

Samozřejmě netvrdím, že by EU nemohla do sta-
dia skutečného státu jednou dospět. Dokud tomu tak 
ale není, pak přenášet pouze instituce, aniž by zde byl 
přítomen duch, z něhož vyvěrají a v jehož rámci mo-
hou existovat, je podle mého názoru pomýlené, proto-
že přenášíme jen technický aparát, nikoli ale myšlen-
kové jádro, na kterém je tento aparát založen.

Jako příklad nám může posloužit záměr vytvořit 
evropskou politickou vládu politizací Komise. Na-

místo toho, aby se z Komise tímto krokem stala sku-
tečně politická vláda (k čemuž sotva dojde jen tím, že 
se změní způsob obsazování postů komisařů), by do-
šlo pouze k paradoxnímu oslabení tohoto orgánu, což 
možná není ani v zájmu České republiky. Komise by 
byla oslabena proto, že by měla důvěru jen těch člen-
ských států, které by měly stejnou politickou barvu 
jako ona sama. Minimální důvěryhodnost by naopak 
měla u států s jinak politicky ukotvenou vládou, které 
by ji vnímaly spíše jako svého kontrahenta. Z Komi-
se coby třetího nestranného aktéra by se tak stal spíše 
28. aktér (vedle členských států). Naopak Komise pre-
zentující se jako především nestranná, administrativní 
instituce, která stojí v rovnováze vůči politickým or-
gánům – Radě a Evropskému parlamentu, může fun-
govat jako velmi silný orgán. To se ukázalo v případě 
Delorsových komisí, které byly skutečně velmi vlivný-
mi, byť administrativními tělesy. 

I v případě Evropského parlamentu platí, že méně 
může být někdy více (a naopak). Trvalé posilování Ev-
ropského parlamentu v posledních letech vedlo k to-
mu, že je tento orgán dnes podle mého názoru nejsil-
nějším parlamentním tělesem na světě. Neboť který 
jiný parlament má k dispozici všechny výhody parla-
mentních systémů světa, ale nesdílí jejich nevýhody? 
Evropský parlament má prerogativy amerického Kon-
gresu, resp. Senátu, v rámci zahraniční politiky i výho-
du přímých exekutivních pravomocí, které si vyjednal 
prostřednictvím interinstitucionální dohody s Evrop-
skou komisí. Může se dokonce podílet na mezinárod-
ních negociacích a vyjednáváních o mezinárodních 
smlouvách. To je pro český, ale i jiné evropské parla-
menty (včetně britského) něco zcela nemyslitelného, 
neboť jde o parlamenty koncentrované na legislativní 
funkce. Současně má ale Evropský parlament i výhodu 
parlamentů evropských, tedy pravomoc ovlivňovat slo-
žení Komise, včetně možnosti odvolávat nejen Komisi 
jako celek, ale fakticky i její jednotlivé členy. 

Problém je v tom, že v každém systému je v rám-
ci rovnováhy moci příslušná výhoda vyvážena absen-
cí jiné. Evropské parlamentní režimy mají parlamen-
ty jako silná legislativní tělesa s možností ovlivňovat 
výrazně složení exekutivy, ale schází jim přímý vliv 
v exekutivních věcech. V americkém systému je tomu 
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naopak: parlament sdílí legislativní funkce s exekuti-
vou a prezident má právo veta. Kongres nemůže ovliv-
ňovat složení exekutivy (s výjimkou jejího počáteční-
ho ustavení), sám ale má exekutivní pravomoci, včetně 
zahraniční politiky. 

Evropský parlament chce mít (a do značné míry 
má) dnes obojí. Ukazuje se ovšem, že jeho další posi-
lování vede spíše k negativnímu efektu, neúměrné ná-
ročnosti a zdlouhavosti nadnárodního legislativního 
procesu. Nůžky mezi legitimitou a efektivitou se za-
čínají rozevírat. Rozhodovací proces má neúměrnou 
délku, kompromisy dojednané těžce po letech diskusí 
v Radě jsou vzápětí odmítány Parlamentem, aby jed-
nání začala nanovo. Samy členské státy v Evropské 
radě mají pak tendenci Evropský parlament obcházet 
a hledat cesty, jak se domluvit bez něj a mimo unijní 
systém. Koneckonců i Fiskální pakt ukázal, jak rych-
le se lze (dokonce během několika týdnů) dohodnout, 
probíhá-li jednání jen na úrovni úředníků národních 
exekutiv za zavřenými dveřmi. Otázkou je, zda tento 
trend k exekutivnímu federalismu, jak tento nový fe-
nomén nazývá Jürgen Habermas, není opačným ex-
trémem. Transparentnosti rozhodovacího procesu sa-
mozřejmě nepřispívá. Každopádně však jeho atrakti-
vita paradoxně stoupá se snahou unijního parlament-
ního orgánu o maximalizaci svého vlivu.

Hledat v Evropské unii správnou cestu k zajištění 
demokratické legitimity není tedy tak snadným úko-
lem, jak se může na první pohled zdát. Nestačí pouhé 
použití modelu „copy and paste“ z národních ústav-
ních institucí. Stejně tak však ani druhý často zmi-
ňovaný recept – tedy posílení národních parlamentů 
coby aktérů rozhodování v EU – není bezproblémo-
vý. Parlamenty nejsou uzpůsobeny k tomu být hráčem 
nadnárodního procesu, účastnit se negociačního pro-
cesu apod. Jejich úkolem je zákonodárství založené na 
parlamentní deliberaci v plénu a ve výborech. Žádný 
„vyslanec“ parlamentu nemůže být pověřen mandátem 
vyjednávat za celé těleso na mezinárodní úrovni. Ko-

neckonců reprezentantem státu navenek, v zahranič-
ní politice, je vláda, popř. prezident. Proto je daleko 
účelnější posílit roli národních parlamentů tím, že se 
posílí kontrolní vazba mezi nimi a národními vládami 
v rámci aktivity vlád v Radě či Evropské radě. Nikoli 
tedy tak, že národní parlamenty budou �gurovat ved-
le národních vlád jako samostatný politický hráč, ale 
že budou lépe kontrolovat vládu (a úřední exekutivní 
aparát) v rámci její evropské politiky. To je do znač-
né míry domácí úkol. Nicméně i unijní administra-
tiva, především pak předseda Evropské rady a přísluš-
né předsednictví Rady, musí vytvořit potřebné před-
poklady, včetně včasného zasílání dokumentů a návr-
hů, které mají být v Radě diskutovány, tak, aby parla-
ment měl dostatek času na to, uvedenou kontrolu vů-
bec vykonávat.

V rámci současné diskuse o institucionální refor-
mě tedy podle mého soudu není nutné vytvářet nové 
unijní orgány nebo zásadním způsobem měnit chod 
těch stávajících. To, co potřebujeme, je zajistit lepší 
funkčnost legitimačního řetězu jdoucího od národní 
veřejnosti přes národní parlament a vládu až k rozho-
dovacím tělesům v EU. Zde tkví v současnosti ma-
sivní riziko demokratického de�citu a někdy i úplné 
„emancipace“ národních administrativně-exekutiv-
ních orgánů, nad jejichž jednáním v institucích EU 
schází skutečná politická kontrola. Je ovšem třeba, a to 
budiž posledním slovem, zdůraznit také fakt, že před-
pokladem této kontroly je také zájem národní politic-
ké scény o unijní témata. Zájem tu nechápu ani jako 
a priori nekritický, ani jako a priori odmítavý přístup 
k diskutovaným návrhům, ale zdravě obezřetný postoj 
soustřeďující se na substanci toho, co je diskutováno.

Text je přepisem autorova vystoupení na konferenci Evro-
pa na křižovatce: Cesta z krize, jež se uskutečnila 3. prosince 
2012 v Praze. Redakčně upraveno. 

Vojtěch Belling, státní tajemník pro evropské záležitosti.
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Když na vrcholu �nanční krize v listopadu 2010 vjíž-
děli do sídla irské vlády na Merrion Street v Dubli-
nu „komisárové“ z Evropské banky a Evropské komi-
se převzít dohled nad státním rozpočtem, hlavní de-
ník v zemi e Irish Times se na své první stránce ptal 
velkými písmeny: „Myslíte, že muži devatenáctistého 
šestnáctého roku umírali pro tohle?“ V okamžicích – 
jak to vnímali Irové – národního pokoření se i tento 
veskrze liberální plátek vracel k odkazu, na němž byl 
nezávislý irský stát vybudován – k protibritskému Ve-
likonočnímu povstání z roku 1916. 

Viděno perspektivou gigantické hekatomby probí-
hající v tu dobu na polích u Sommy či Verdunu bylo 
Velikonoční povstání v dubnu 1916 v hlavním městě 
„první britské kolonie“ – Irska – naprosto bezvýznam-
nou šarvátkou. Několik stovek špatně vyzbrojených 
a ještě hůře vyškolených civilistů sice po několik dnů 
statečně vzdorovalo stále větší přesile britského impé-
ria, nicméně z vojenského hlediska nedosáhlo ničeho, 
kromě proměny velké části centra metropole na hoří-
cí trosky. Zbytek země se k nim nepřidal, i v Dublinu 
část obyvatelstva buď reagovala rozhořčením vůči „na-
rušitelům veřejného pořádku“, nebo využila vzniklého 
chaosu k rabování. Impérium krvácející ve Francii se 
rozhodlo proti tomuto „zákeřnému útoku ze zálohy“, 
bezpochyby inspirovanému nepřátelským Němec-
kem, zakročit exemplárním způsobem. Na celém os-
trově bylo zavedeno stanné právo a během pár dnů po 
kapitulaci bylo popraveno 15 lídrů vzpoury. 

„Měli byste být vděční: zbavili jsme Irsko hrstky 
druhořadých básníků,“ zněl ironický komentář jed-
noho z britských důstojníků, zdůrazňující, že jejich 
soupeři nebyli v tomto případě vojáci, ale intelektuá-
lové zaslepení romantickými ideály. Tímto měl také 
celý příběh skončit. Místo toho už krátce poté zděše-

O katolicismu a revoluci: Patrick Pearse 
a irské Velikonoční (zmrtvých)povstání 

M R

ní imperiální úředníci začali podávat zprávy o davech 
na smutečních mších za mrtvé rebely a o dublinských 
dívkách, které se modlí ke „svatému Pearsovi“ – po-
pravenému veliteli povstání. Dosud marginální separa-
tistická strana Sinn Féin během roku a půl od povstá-
ní zcela ovládla politickou scénu na ostrově a v roce 
1919 začala partyzánská válka za nezávislost, která o tři 
roky později přinesla vznik Irského svobodného státu. 
Britský důstojník a jeho triumfalistická ironie příběh 
neuzavřeli. Naopak – sami se ukázali jako součást pří-
běhu, který – už ze záhrobí – režíroval tvůrce koncep-
ce povstání, Patrick H. Pearse. Na skutečném konci 
najdeme spíše mýtus roku 1916 jako základní kámen 
nezávislého státu. A také – podobně ironickou – po-
známku současného spisovatele Eamonna McCanna: 
„Už v raném dětství nám bylo vštěpeno, že Kristus ze-
mřel, aby spasil celé lidstvo, a Patrick Pearse, aby udělal 
totéž pro jeho irskou část.“ Odkaz povstání v Dublinu 
během světové války zuřící na kontinentu v sobě totiž 
nese otázky přesahující irskou dějinnou zkušenost. Jde 
o jeden z klíčových okamžiků protnutí zdánlivě proti-
kladných idejí: katolicismu a revoluce.

Svatá církev a svatý národ

Podle jednoho z nejvýznamnějších současných teoreti-
ků nacionalismu Antonyho D. Smithe jsou symbolic-
kým počátkem moderní éry nacionalismů dvě malby: 
Smrt generála Wolfa od Benjamina Westa a Zavraždě-
ný Marat od Davida. Oba obrazy ukazují smrt národ-
ního hrdiny stylizovanou do pozice v ikonogra�i dří-
ve rezervované pro jeden z nejposvátnějších motivů 
– Pietu. 

Nacionalismus je všeobecně považován za diskurz, 
který náboženství v moderním světě nahrazuje. Zákla-
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dem je zde Durkheimova koncepce, podle které ná-
rod skrze nacionalismus sám sobě staví oltáře a „uctí-
vá sebe sama“. Jedná se tedy o protivníka křesťanství 
– a každého univerzalistického náboženství –, avšak 
zároveň o protivníka operujícího ve stejné „dimenzi“. 
Benedict Anderson zdůrazňuje, že nacionalismus ne-
patří k ideologiím, k politickým „ismům“ jako komu-
nismus či liberalismus, ale spíše do stejné kategorie 
s náboženstvím. Na troskách starého řádu staví nový 
systém, který modernímu člověku dokáže zodpovědět 
věčné otázky týkající se lidské pomíjivosti a smrtelnos-
ti. Stejně jako náboženství totiž mění dějiny jednot-
livce a společenství v „kontinuum“ a opírá se o „mys-
térium regenerace“. 

Klíčovým pojmem středověké mystické politické 
�lozo�e bylo translatio imperii – přesvědčení o tom, 
že nadčasová a věčně platná idea „Říma“ jakožto nad-
řazeného centra civilizace a zdroj světské moci se, od-
dělena od „fyzické“ podoby původního Imperium Ro-
manum, přenáší na jiná politická společenství, která ji 
v daném okamžiku re-prezentují (v původním smys-
lu slova), ať už to budou Frankové Karla Velikého či 
Německo Otonů a Hohenstaufů. Pro proces vytváře-
ní nacionalismu lze použít analogický pojem transla-
tio sacrii – „přenesení posvátna“ – ze sféry univerzál-
ní křesťanské teologie do oblasti tribalistické národní 
ideje. Nacionalismus se rodí v křesťanské společnosti, 
a tak používá vypůjčené křesťanské formy, aby vytvo-
řil alternativní „posvátno“. Může se je pokoušet od za-

čátku radikálně nahrazovat, jak tomu bylo v revoluční 
Francii, kdy měl být katolicismus okamžitě vyměněn 
za svoji sekulární imitaci – kult rozumu. Častěji však 
jde o proces postupný, v němž je náboženské posvátno 
adaptováno a pohlcováno národním společenstvím. 

Speciální kategorii tohoto panevropského trendu, 
totožného v mnoha ohledech s procesem sekulariza-
ce, představují národy, pro něž je náboženská identita 
hlavním diferencujícím rysem vůči svým sousedům. 
Slovy Adriana Hastingse: „Kdykoliv se národ cítí ohro-
žen ve své existenci nástupem moci spojené s jiným ná-
boženstvím, politický kon�ikt velmi pravděpodobně 
získá nádech boje náboženského, téměř křížové výpra-
vy, čehož následkem je úzké propojení národní a ná-
boženské identity.“

Na přelomu 19. a 20. století byl katolicismus jed-
noznačně symbolem „starého režimu“, spojenectví 
trůnu a oltáře proti politickým hnutím zdůrazňujícím 
svrchovanost lidu. Toto stanovisko je logickým vyús-
těním nejen politické praxe katolické církve v dobách 
sociálních a národních revolucí, kdy stála na straně 
existujícího řádu a proti „buřičům“. Má i jasné opod-
statnění v novozákonním důrazu na povinnost „pod-
řízení se vrchnostem“, kterou nejúplněji formuloval 
sv. Pavel v epištole Římanům. Radikálnost křesťanské 
„nové zvěsti“ se má realizovat v individuální a duchov-
ní sféře – proměna společnosti jako celku je výsledkem 
proměny životního postoje jednotlivců.

Jedním z mála myslitelů, kteří poukazovali na 
mnohem komplexnější charakter katolického přístu-
pu k političnu, byl Carl Schmitt. Je zajímavé, že ve své 
klíčové (a stále do češtiny nepřeložené) stati Katolicis-
mus a politická forma z roku 1922 si jako příklad této 
komplexnosti zvolil právě již zmíněnou postavu vůdce 
irského povstání Patricka Pearse. Podstatou politické 
praxe katolicismu, píše Schmitt, je schopnost přizpů-
sobovat se konkrétní situaci, pojmout do sebe zdánlivé 
protiklady – být complexio oppositorum. „Je těžké po-
chopit, jak je možné, že zbožným katolíkem mohl být 
jak španělský diplomat Donoso Cortes, přísný �lozof 
autoritativní diktatury, tak Patrick Pearse – rebel, kte-
rý se ve své bezmezné františkánské lásce obětoval pro 
zmučený irský národ a který se nebránil kontaktům 
se syndikalisty.“

Benjamin West: Smrt generála Wolfa, 1770.
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Kdo byl Patrick Pearse a čím si získal pozornost 
pruského právníka, který si z perspektivy německého 
imperialismu existence menších evropských národů ji-
nak moc nevšímal?

Toryovský anarchista

Irsko je vedle Polska hlavním evropským příkladem 
propojení katolicismu s hnutím odporu vůči monar-
chistické vládě, motivovaného národněosvobozenec-
kým bojem. Katolicismus zde byl jedním z nástrojů 
snah o svržení existujícího režimu a – jak tomu bylo 
v případě polského romantismu Adama Mickiewicze – 
poskytoval řadu symbolů a koncepcí, které daly vzejít 
speci�cké mesianistické „metafyzice svobody“. Pod-
le irského spisovatele Declana Kiberda toto spojení 
mezi katolickou vírou a zkušeností poroby a anihilace 
vlastní kultury vedlo k vytvoření speci�ckého pohle-
du na svět, jejž označuje jako „toryovský anarchismus“ 
– směsici nostalgie po ztracené gaelické (keltské) mi-
nulosti, zbožnosti utužené pronásledováním a zároveň 
revoluční touhy po zbourání současného řádu. 

Patrick Pearse, narozený v roce 1879 v Dublinu ve 
středostavovské rodině, ztělesňuje tuto oxymóronickou 
podstatu irského vývoje. Během dvou dekád své veřej-
né činnosti se představuje v desítkách různých inkar-
nací „kulturního aktivisty“ usilujícího o „národní ob-
rození“. Ve všech těchto rolích vystupuje současně jako 
„strážce minulosti“ a „revolucionář“. Je průkopníkem 
obrození poezie a prózy v téměř zapomenutém irském 
jazyce, zároveň však ke hrůze „antikvářů“ jazyk a jeho 
literární styl radikálně modernizuje postupy převzatý-
mi ze současné evropské literatury. Je zakladatelem prv-
ní dublinské školy s irštinou jako výukovým jazykem, 
jejíž model odvozuje od „chlapeckých oddílů“ z před-
křesťanských irských eposů, nicméně ve skutečnosti 
tvoří nejpokrokovější vzdělávací ústav v Britském im-
périu, v němž za inspiraci slouží nejen starověká litera-
tura, ale také spisy Marie Montessori a nejnovější tech-
niky bilingvní výchovy převzaté z Belgie. Tato schop-
nost spojování protikladů bude i základem „velké syn-
tézy“, z níž vzejde hnutí za nezávislost ostrova.

Na přelomu 19. a 20. století má irský nacionalis-
mus celou řadu rozměrů a proudů. Nejsilnější, kon-

stituční nacionalisté, věří v získání autonomie v rámci 
Impéria cestou parlamentních vyjednávání, kulturní 
nacionalisté pohrdají politikou a vyřešení problému Ir-
ska hledají v „záchraně jeho duše“ skrze obrodu jazy-
ka anebo v návratu k duchu „keltství“, uchovávanému 
sedláky v zapadlých koutech ostrova. Katolická církev 
od roku 1829, kdy si po dvou stoletích pronásledová-
ní vybojovala zrovnoprávnění, věnuje úsilí upevňování 
své pozice v rámci Impéria a veškeré revoluční tenden-
ce pranýřuje v souladu s celoevropskou praxí nařizu-
jící exkomunikaci všech „karbonářských, zednářských 
a revolučních“ spolků. Nicméně vzhledem k tomu, že 
anglická nadvláda znamenala postupné zničení téměř 
všech známek kulturní svébytnosti Irů (dokonce včet-
ně vlastního jazyka), katolicismus zůstával jediným 
znamením odlišnosti, a tím pádem i posledním úto-
čištěm kolektivní identity. Katolicismus byl jediným 
společným kódem, který mohl být použit pro národ-
ní syntézu.

Pearsova zbožnost je přímo odvozena ze svato-
pavlovské tradice „moudrého bláznovství“ – „…co 
je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil 
moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil moc-
né“ (1 K 1,27). Svým souvěrcům vyčítá, že k Desate-
ru, „jež Bůh daroval Mojžíšovi uprostřed hromobití“, 
přidali nová „přikázání spořádaného občana“, z nichž 
hlavní zní „nebuďte v ničem extrémní“. Jedna z jeho 
básní nese název Blázen (e Fool ) a je přímou re�exí 
textu sv. Pavla, zakončenou však nikoli výzvou k osob-
ní duchovní proměně, ale k tomu, abychom „společ-
ně byli blázny“. Pearsovo náboženství je totiž založeno 
na neustálém vytváření a udržování paralely mezi po-
svátným a profánním, vírou v Boha a vírou v „národ-
ní svrchovanost“. Oba rozměry jsou natolik úzce pro-
vázané, že často není zřejmé, zda mluví o víře v Boha, 
nebo v „národní svobodu“. Svatí římské církve a „svět-
ci“ z kánonu dějin irského separatismu jsou popisová-
ni stejným jazykem. V Pearsových politických pam�e-
tech vznikajících v posledních měsících před povstá-
ním je mechanismus „přenášení posvátna“ patrný na 
první pohled už na úrovni slovní zásoby. Opakovaně 
píše o „křtu národní víry“, „apoštolech“, „evangeliích“ 
a „mučednících“ národního hnutí. Národ je však ne-
ustále vnímán v nadpřirozené perspektivě, nikoliv jako 
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substitut, ale spíše „mladší bratr“ církve, spojený s ní 
v jednom kontinuu mezi časností a věčností: „Stejně 
tak jako svatá církev, národní svoboda nese vlastnosti 
jednoty, svatosti, obecnosti a apoštolské sukcese. Jed-
noty – protože národ bere jako celek. Svatosti – neboť 
je svatá sama o sobě a skrze ty, kteří ji slouží. Obec-
nosti – neboť zahrnuje všechny muže a ženy v národě. 
Apoštolské sukcese – neboť péče o ni přechází z gene-
race na generaci od dob otců národa.“ 

Svého druhu shrnutím Pearsova translatio sacrii 
může být obraz, jejž objednal pro vstupní síň své ško-
ly. Je na něm zobrazen dvanáctiletý Ježíš stojící upro-
střed typicky irské krajiny, s vrcholkem Great Sugar 
Loaf, kopce u Dublinu viditelného z pozemků školy, 
za zády. Obraz je nadepsán citací z Lukášova evange-
lia „…dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla 
s ním“, nicméně vedle irské krajiny na něm nachází-

me další dva znepokojující elementy. V originální ir-
ské citaci je namísto slova „dítě“ použit výraz „mladý 
bojovník“, užívaný ve staré literatuře výhradně pro 
„irského Achilla“ – mytického hrdiny Cúchulainna, 
který už v sedmi letech usekával hlavy nepřátel kmene 
po stovkách. A Dítě-Ježíš stojí na obraze v nepřiroze-
né, strnulé póze s roztaženýma rukama – v předpově-
di ukřižování. Jako v miniatuře zde můžeme sledovat 
elementy syntézy: křesťanství se pojí s hrdinským éto-
sem, lokální a kmenové s univerzálním a duchovním, 
a konečně mládí a síla – se smrtí.

Právě Kristovo ukřižování, s implicitně obsaženou 
nadějí Velikonoční neděle, se pak stává centrem Pearso-
va mystického nacionalismu, mocným symbolem, kte-
rý má sloužit jako katalyzátor proměny a sjednocení. 

Liturgie revoluce

Zvědavý Dubliňan, který nahlédl pondělního veliko-
nočního rána 24. dubna 1916 do Liberty Hall, jedno-
ho z míst, kde se povstalci chystali k pochodu na měs-
to, položil logickou otázku: „Zkoušíte nějaké předsta-
vení? Bude to pro děti?“ „Ne, tentokrát to bude pro 
dospělé,“ zněla odpověd. Velikonoční povstání v sobě 
mělo od začátku náboj teatrálního gesta. Směšné nepo-
četné a chabě vyzbrojené skupinky rebelů obsazovaly 
budovy spíše podle jejich symbolického významu než 
strategické užitečnosti. Teatrální je i scéna, kdy vůdce 
takové skupinky, Patrick Pearse, čte před zvědavým da-
vem velkolepé Vyhlášení nezávislosti nebo – v sebou 
samým zrežírovaném představení – se už po kapitulaci 
odsuzuje k smrti před vojenským tribunálem. „Iritova-
la mne ta atmosféra řecké tragédie,“ vzpomíná po le-
tech jeden z účastníků. Spíše než o řeckou tragédii však 
šlo v tomto případě o křesťanské liturgické drama –
mystérium obětí a vzkříšení. Ani datum zahájení bojů 
nebylo totiž v žádném případě zvoleno náhodně…

Poslední dva roky Pearsova života naplňuje horečný 
boj s časem. Pocit, že jeho generace totálně propadla 
ve „zkoušce dějin“ a službu národní svobodě vyměnila 
za pohodlí akceptace statu quo a podlehnutí duchov-
ní „anglicizaci“, byl ještě posílen s propuknutím první 
světové války. Vůdci umírněné Národní strany vyzva-
li – na znamení loajality k Londýnu – Iry do služby 

Beatrice Elvery: Íosogán, 1907. Malba umístěná ve vstupní 
síni školy svatého Endy v Dublinu (ze sbírek Pearsova muzea 
v Dublinu).
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v britské armádě. Kolem dvou set tisíc irských katolí-
ků tuto výzvu poslechlo – stonásobně více, než jich na 
velikonoční pondělí roku 1916 vyrazilo do povstání… 
O to intenzivněji byla v separatistických kruzích poci-
ťována potřeba radikálního kroku na záchranu „duše 
národa“. Vzhledem k disproporci sil a nepříznivé spo-
lečenské náladě se vidina úspěchu od začátku jevila 
jako spíše iluzorní. Byl to však právě Pearse, kdo tento 
nepřiznaný fatalismus naopak povýšil na hlavní princip 
povstání, „krvavého protestu pro svatou věc“, jak na-
psal v jedné z posledních básní. Svoji „�lozo�i“ povstá-
ní pak shrnul v závěrečné řeči před tribunálem: „Zdán-
livě to byla prohra, avšak my jsme neprohráli. Nejít do 
boje by bylo prohrou – bojovat znamená zvítězit.“

V jednom z nejpůsobivějších okamžiků Gibsono-
va �lmu Umučení Krista se zakrvácený Ježíš těžce zve-
dá po dalším pádu pod tíhou kříže se slovy převzatými 
z úplně jiného místa Nového zákona: „Hle, všecko tvo-
řím nové.“ Ve �lmové zkratce tak autor obsáhl podsta-
tu křesťanského utrpení, jíž je síla „dávat nový život“. 
V již zmíněné básni Blázen Pearse hovoří o svém „snu, 
který se stane skutečností / a miliony dosud nenaro-
zených budou bydlet / v domě, jejž jsem ve snu vy-
budoval“. A v proslovu během pohřbu revolucionáře 
O’Donnovana Rossy spojuje smrt a budoucí život 
v jedné větě: „Z těchto hrobů vyroste nový život. Dokud 
nám tyto hroby nechají, Irsko nebude nikdy klidné.“

Z perspektivy Golgoty přeformulovává Pearse irské 
dějiny na cyklus opakovaných krvavých obětí přiná-
šených pro záchranu společenství. Paralely, které v ir-
ských dějinách pro pašijové scény nachází, by zcela 
určitě ortodoxního katolického teologa vyděsily. My-
tický Cúchulainn, jehož válečný vůz zdobily hlavy po-
bitých nepřátel, umírající osamoceně na stráži hranic 
království, je označen za „předobraz Kalvárie“. Do řady 
irských napodobovatelů Spasitele je zahrnut i Wolfe 
Tone, původem protestant a přesvědčením agnostik, 
který se proti Britům paktoval s revoluční Francií 
a před popravou spáchal sebevraždu. „Minulé gene-
race prohrávaly, ale prohrávaly se ctí“ – smrt dávala 
naději na pokračování života. Staletí anglické nadvlá-
dy Irové přežili pouze díky tomu, že v každé generaci 
opakovaná oběť potvrzovala existenci národa, svědčila 
o něm a prodlužovala jeho život.

Speci�ckým průvodcem Pearsovým mystickým 
nacionalismem je právě jeho divadelní tvorba. První 
Pearsovou divadelní produkcí, již spolu se svými žáky 
zrealizoval v dublinském Národním divadle, byly Paši-
je, scény Kristova umučení, provedené (poprvé na prk-
nech dublinského divadla) v irštině. Na opačném kon-
ci je o pět let později hra Pěvec (e Singer), dokončená 
pouze několik týdnů před povstáním. Její hlavní hrdi-
na, nesoucí nepochybné mesiášské znaky, je vůdcem 
odporu proti „Cizincům“. Nicméně ozbrojený odpor 
je zde pouze dodatkem k boji duchovnímu. Nábožen-
ská a politická rovina, společenství věřících a národní 
společenství, jsou opět naprosto dokonale propojeny. 
Jeho poslední slova znějí: „Jeden člověk může osvo-
bodit národ, stejně tak jako jeden Člověk spasil svět. 
Nevezmu si zbraň. Půjdu do bitvy s holýma rukama. 
Budu stát proti Cizincům stejně jako Kristus visel 
nahý před zraky lidí na stromě kříže.“ 

Katolická revoluce?

Současný kritik nazval Pearsovy pozdní hry „literární-
mi zkouškami revolučního aktu“. Jiný popsal Pearse 
jako „mučedníka-režiséra, vědomého si publika, kte-
rý plánuje nejen své mučednictví, ale i svůj posmrt-
ný kult“. Radikální irský separatismus poprvé napsal 
„pozvánku k národu“ jazykem, který byl pro všech-

Poslední chvíle Patricka Pearse – pamětní pohlednice, n. d. 
(ze sbírek Pearsova muzea v Dublinu).
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ny srozumitelný a umožňoval vytvoření silné emotiv-
ní vazby. Navíc skrze nerozlučitelné propojení vlast-
ní rétoriky s jazykem náboženství Pearse znemožnil, 
aby i tentokrát byla násilná vzpoura odsouzena ka-
tolickou hierarchií. Navzdory počátečnímu rozhoř-
čení spořádaných dublinských obyvatel tak další vý-
voj mýtu Velikonočního povstání postupoval přesně 
v Pearsem načrtnutých mantinelech. Plakáty s moti-
vem Piety, ženské postavy symbolizující Irsko držící 
v náručí tělo Patricka Pearse, se objevily v Dublinu už 
krátce po povstání. I odpůrci separatistů přiznávali, 
že události velikonočního týdne „proměnily všechno 
a nic už nebude jako dříve“. Básník W. B. Yeats tuto 
atmosféru shrnul do proslulých veršů „jiné, tak jiné 
je vše, / rodí se krása děsivá“ („all changed, changed 
utterly / terrible beauty is born“). Ústřední poselství 
rebelie bylo prodchnuté velikonočním symbolismem. 
Spisovatel James Stephens konstatoval: „V neděli se ze 
všech kostelů ozývalo ‚Kristus vstal z mrtvých‘, v pon-
dělí zaznělo ‚Irsko vstalo z mrtvých‘.“ Je příznačné, že 
ještě mnoho desetiletí po povstání se o�ciální státní 
vzpomínkové akce konaly nikoli na „kalendářní“ vý-
ročí zahájení bojů, tedy 24. dubna, ale každoročně na 
velikonoční pondělí…

„Katolická revoluce – to je oxymóron, avšak nelze 
asi pro Pearse a jeho druhy najít lepší určení,“ uvažo-
val rok po povstání teolog Arthur Clery. S tímto dě-
dictvím se irská církev a irská společnost vypořádávala 
ještě mnohá desetiletí, stačí připomenout, že Bobby 
Sands a další uvěznění bojovníci IRA v osmdesátých 
letech, kteří zvolili smrt hladovkou, svůj čin zdůvod-
ňovali Pearsovou rétorikou spásné oběti. Nicméně je 
příznačné, že když se Jacques Maritain v Člověku a stá-
tu pokouší vytvořit „katolickou“ teorii demokracie, je 
to právě irský příklad, který ho inspiruje k speci�cké 
vizi „úderné prorocké menšiny“ jako násilného pro-
středku dosažení lidové svrchovanosti ve výjimečných 
případech tyranské nadvlády. Stejně jako Schmitt, 
i Maritain si všímá výjimečnosti irského příkladu, 
a i když nezmiňuje Pearsovo jméno explicitně, nelze 
pochybovat, že má na mysli právě Velikonoční povstá-
ní, když píše: „První věcí, kterou musí inspirovaný slu-
žebník lidu udělat, je probudit lid, probudit k něčemu 
lepšímu, než jsou každodenní starosti, k vědomí nad-
individuálního úkolu, který je třeba splnit.“

Maciej Ruczaj (1983) vystudoval politologii a irská studia. 
Působí v Polském institutu v Praze.

Navštivte internetové stránky 
Centra pro studium demokracie a kultury (CDK)

www.cdk.cz
Naleznete zde informace o všech vydaných i připravovaných titulech CDK, včetně obálek a anotací. 

Knihy jsou účtovány s 15% slevou, pro předplatitele časopisů Kontexty 
a Církevní dějiny s 25% slevou. 

Poštovné a balné neúčtujeme!
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Britský �lozof Roger Scruton je v českém prostře-
dí dobře znám, zvláště u nás v Brně. Mezi lety 1984 
a 1989 zde se svými kolegy organizoval tajné bytové 
přednášky a semináře, které vešly ve známost jako 
Podzemní univerzita. Po revoluci se podílel na zalo-
žení brněnské Vzdělávací nadace Jana Husa, do Brna 
často jezdil a také zde přednášel. Za jeho přínos české 
vzdělanosti mu byl v roce 2004 udělen čestný dokto-
rát Masarykovy univerzity.

Rogera znám mnoho let, byl členem redakční rady 
našeho časopisu, vydali jsme řadu jeho knih. Vážím 
si ho jako člověka a jeho rozsáhlé dílo – rozkročené 
od �lozo�e přes politiku až ke kultuře a estetice – mě 
v mnohém inspirovalo. Obdivuji jeho odvahu vy-
hrocovat některé myšlenky a postoje radikálněji, než 
je běžné, aby si jich v dnešním přemedializovaném 
světě vůbec někdo všiml. Ano, Roger často „přehání“ 
a provokuje, ale myšlenkově je přitom vždy brilantní, 
inspirativní. To platí i pro jeho knihu Piju, tedy jsem 

„Piju, tedy jsem“ aneb Chvála ovínění 
Nad knihou Rogera Scrutona I Drink erefore I Am: A Philosopher’s Guide to Wine 

F M

– �lozofův průvodce vínem, jejíž český překlad připra-
vuje nakladatelství Barrister & Principal.

V čem je Scrutonova kniha unikátní? Rozhodně 
není běžnou příručkou o tom, jak či jaké pít víno, 
kterých existují tisíce. Je so�stikovaným �lozo�ckým 
průvodcem myšlením o víně, ale také osobním vy-
znáním. Je to kniha napsaná s typickým anglickým 
humorem, vášnivá a zaujatá obhajoba nápoje, bez 
něhož by nevznikla civilizace. Obrací se na všechny 
myslící lidi, u nichž módní posedlost zdravím úplně 
neutlumila potěšení z věcí tělesných, a �lozo�cky ob-
hajuje prastarou myšlenku, připisovanou již Platóno-
vi, že bohové nikdy člověku nedali nic znamenitějšího 
a cennějšího než víno.

Dnes se často diskutuje o tom, zda pití vína je, či 
není dobré pro fyzické zdraví. Tato otázka však není 
podle Scrutona tak důležitá. Mnohem podstatnější je 
vliv vína na zdraví duševní – a to záporný, když se ne-
dbá na kulturu pití, a kladný, když se na ni dbá. Víno 
se výborně hodí nejen k jídlu, ale ještě lépe k přemýš-
lení. A nic neladí s vínem lépe než �lozofování. Pokud 
budeme u pití přemýšlet, můžeme se naučit s každým 
douškem vychutnat nejen tuto zázračnou tekutinu, 
ale i plody lidského myšlení. Scruton píše o víně jako 
o doplňku �lozo�e a o �lozo�i jako o vedlejším pro-
duktu vína.

Víno má však i nezastupitelné společenské poslání. 
Nese s sebou větší otevřenost vlastního Já vůči druhým 
a podporuje výřečnost. Napomáhá ke společenské se-
bejistotě a dobré vůli těch, kdo spolu hovoří, pokud 
se ovšem popíjí s mírou a kulturně. Dobré víno by se 
vždy mělo pít v klidu, v dobré společnosti a mělo by 
být doprovázeno dobrým tématem. Již staří Řekové 
věděli, že při víně se mnohé vyřeší a že je to nejlepší 
způsob, jak správně projednat závažné otázky.Roger Scruton.

http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
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Proti fanatikům zdraví

Nejzábavnější je Scruton tam, kde kritizuje nejrůznější 
fanatiky zdraví a jejich opatření. Například v Ameri-
ce musí být na lahvích s vínem výstraha před zdravot-
ními riziky, což je v podstatě nic neříkající informa-
ce. Podobné varování bychom museli umístit na vět-
šinu nápojů a potravin, neboť zdraví škodlivé je vše, 
co konzumujeme v nerozumné míře. Nebylo by lepší 
– ptá se Scruton – podobnými výstrahami opatřovat 
spíše balenou vodu a upozorňovat, k jak chmurným 
stavům mysli vede, když člověk pije pouze tuto teku-
tinu? A jak ekologicky šílené je převážet po zeměkou-
li v lahvích něco, co na nás padá z nebe a teče nám 
u nohou?

Argumenty fanatiků zdraví proti alkoholu, tedy 
i proti vínu, jsou často velmi zákeřné. Jak vlastně 
souvisí stav mírného omámení vínem, jenž Scruton 
nazývá ovíněním, s těžkou opilostí, před níž nás za-
stánci abstinence varují? První stav, ovínění, je stavem 
vědomým, v podstatě řízeným, opilost naopak stavem 
neřízeným, vedoucím někdy až k bezvědomí. Z hle-
diska časové posloupnosti sice druhý stav navazuje 
na první, ale nikoli nutně. Souvislost mezi nimi není 
o nic logičtější než například mezi prvním polibkem 
milenců a posledním sbohem manželů u rozvodu. Tak 
jako zamilovaný polibek není zárodečnou podobou či 
předzvěstí hořkého rozvodu, ani ovínění není zárodeč-
nou podobou či předzvěstí opilosti – nejde zkrátka 
o jednu a tutéž věc, i když u nich byla v různé míře 
zjištěna stejná příčina.

Podle Scrutona pláčeme často na nesprávném 
hrobě. Když vidíme např. hlučné a agresivní opilce 
v ulicích našich měst, jsme v pokušení obvinit alko-
hol, neboť se zdá být příčinou výtržností. Ale veřejné 
opilství, například v podobě, která vedla k prohibici, 
vzniklo proto, že lidé pili špatně a pili špatné nápoje. 
Za ginové opilství v Londýně 18. století nemohlo 
víno, ale jeho nedostatek. V americkém kontextu to 
přesně vystihl prezident omas Jefferson, když pro-
hlásil, že „jediný lék proti whisky je víno“. Spisovatel 
Gilbert Keith Chesterton zase prozíravě napsal: „Mýlí 
se alkoholik i abstinent a oba dělají stejnou chybu. 
Dívají se na víno jako na drogu, a ne jako na nápoj.“

Pití dobrého vína ve společnosti, při jídle nebo po 
něm, málokdy vede k opilosti a téměř nikdy k hru-
bému chování a výtržnostem. Hlavní zdroj dnešních 
problémů s alkoholem, především u mládeže, leží 
podle Scrutona jinde. Pokles všeobecného kulturního 
rozhledu, úzká profesní specializace a orientace na 
materiální hodnoty vedou často k tomu, že mladí lidé 
už nemají v zásobě nic, čím by se mohli při pití navzá-
jem kulturně bavit – nečtou poezii a literaturu, nezna-
jí lidové písně, jsou jim lhostejné �lozo�cké myšlenky 
a ideje. Pijí tedy hlavně proto, aby zaplnili duševní 
prázdnotu, kterou plodí jejich kultura. A stejně tak 
jako dobře známe nepříznivé účinky pití alkoholu na 
prázdný žaludek, ještě horší důsledky má pití alkoholu 
na prázdný mozek.

Scruton vtipně demaskuje pokrytectví bojovníků 
proti alkoholu, a to nikoli proto, aby podporoval 
neřest, ale aby ukázal, že víno se nevylučuje se ctností. 
Pokud chceme žít plnohodnotný život, měli bychom 
dobře využívat svých schopností, milovat své bližní 
a umět si užívat darů této země. Ale také umět při-
jmout fakt, že smrt je nejen nevyhnutelná, ale že je 
i úlevou pro ty, které bychom jinak zatěžovali. Fanatici 
zdraví, kteří se nám snaží otrávit veškerá přirozená po-
těšení, by podle Scrutona měli být zahnáni do odlehlé 
rezervace, kde by se mohli vzájemně obluzovat svými 
falešnými elixíry nesmrtelnosti. My ostatní bychom 
pak své dny v klidu dožili na jednom velkém platón-
ském tahu, na němž by katalyzátorem bylo víno, pro-
středkem konverzace a cílem pokojné přijetí vlastního 
osudu, doprovázené mimo jiné předsevzetím, že se na 
tomto světě nezdržíme déle, než znělo pozvání.

Nutnost rozlišovat

Potřebu opojných látek má člověk hluboko v sobě 
a všechny pokusy je zakázat jsou předem odsouzeny 
k neúspěchu. Základní otázkou tedy není, zda opoj-
né látky ano, či ne, ale které. Jak Scruton upozorňu-
je, všechny formy omámení nejsou stejného druhu. 
V podstatě můžeme rozlišit čtyři obecné kategorie lá-
tek působících na psychiku člověka:

První jsou látky, které nám dělají dobře, ale nemění 
myšlení. Nejlepším příkladem je tabák, který může 



32 Kontexty 1/2013 33Život

zmírňovat nervové napětí a zlepšovat soustředění, ale 
zásadně nemění myšlení a vnímání okolního světa. 
Druhou kategorií jsou látky měnící rozumové pochody, 
jejichž užívání není spojeno s žádným chuťovým potěše-
ním, například drogy, které se polykají nebo aplikují 
injekční stříkačkou. Potěšení při tom není žádné, ale 
následují silné účinky na psychiku, které jsou cílem 
samy o sobě. Jednoduše řečeno, dávku heroinu nelze 
vychutnávat. Třetí skupinou jsou látky ovlivňující 
myšlení, které příjemně chutnají. Dvěma nejznáměj-
šími příklady jsou alkohol a marihuana. Obojí má 
vliv na duševno, naše emoce jsou ostřejší, myšlenky 
zmatenější, nervové čití slabší. Dobrou whisky či ci-
garetu marihuany si lze vcelku dobře vychutnat, ale 
důležitější je jejich vliv a síla působení, jež přetrvávají 
mnohem déle než chvilkové potěšení z chuti. Proto 
také můžeme rozlišit alkoholika, člověka závislého na 
účincích jakéhokoli alkoholu bez ohledu na jeho chuť, 
a milovníka vína, jemuž sama chuť přináší změněné 
duševní rozpoložení.

Čtvrtá kategorie nás zajímá nejvíce a představují ji 
látky mající vliv na duševno, jenž je úzce propojen s tím, 
jak chutnají. Zde je příkladem pochopitelně víno, 
a právě to má Scruton na mysli, když mluví o oma-
mující schopnosti chuti. Pitím vína se mysl mění, 
avšak tato změna je vnitřně svázána s chutí; chuť se 
tímto změněným myšlením zabarvuje a toto změněné 
myšlení je následně soustředěno na chuť. A právě zde 
se již blížíme zážitku z krásna. 

Scrutonova argumentace je zábavná a někdy také 
poetická. Ovínění, tedy účinky vína na psychiku, 
neodmyslitelně patří k chuti vína samého, je součástí 
jeho chuti, a to daleko více než u jiného alkoholu. 
Jeho schopnost mě ovínit a moje potěšení z jeho pití 
spolu tudíž vnitřně souvisejí, takže nemůžeme správně 
hodnotit jedno bez druhého. Víno je v mém omáme-
ní živě přítomno, nepolykám je jako něco, co mi má 
okamžitě ulevit, jako například sklenka whisky, ani 
jako drogu, která mě má odvést do „jiných“ světů. 
Naopak jej beru do úst a na jazyk tak, aby jeho chuť 
a aroma dokonale splynuly s mým duševním rozpo-
ložením. Když zvedám sklenici vína k ústům, to, co 
vychutnávám, je probíhající proces – víno je živá věc. 
Když se chci napít, celou svou bytostí se netrpělivě 

soustředím na okamžik, až se mého jazyka a mých 
chuťových orgánů dotkne vytoužená hladinka, po-
dobně jako zamilovaný netouží po ničem jiném než 
políbit rty milované osoby.

Přirovnání vychutnávání vína k líbání je hodně sta-
rého data a možná působí přehnaně, ale podle Scru-
tona funguje. Je to metafora, básnické vyjádření toho, 
jak se sklenice tím nejdůvěrnějším způsobem dotkne 
vašich rtů, když jste spolu sami dva, jen Vy a Víno. 
Například od whisky můžeme očekávat spíše tvrdý 
políček, nikoli polibek, je to zcela jiné než s vínem. 
Když vám tělem projede tvrdý alkohol, působí spíše 
„na vlastní pěst“, nemá to s chutí mnoho společného, 
alespoň ne tolik jako u vína. Naopak alkohol obsažený 
ve víně se odráží v jeho chuti a vůni, skoro jako když 
se povaha charakterního člověka zrcadlí v jeho tváři. 
A někdy může být spojení vůní, chutí a alkoholu tak 
mocné a účinné, že zažíváme něco, co se podobá du-
ševnímu pohnutí při pohledu na krásný obraz nebo 
při poslechu hudby.

Smyslový, nebo estetický zážitek?

To nás přivádí k zásadní �lozo�cké otázce: Je pití vína 
smyslovým, nebo estetickým zážitkem?

Filozofové vždy měli sklon pokládat chuťové roz-
koše za záležitost čistě smyslovou. Při prožívání chuti 
není třeba zapojit intelekt, jehož podněty – jak víme 
– jsou pro opravdový estetický prožitek nezbytné. 
Smyslové rozkoše jsou dostupné každému člověku, es-
tetické potěšení je do velké míry závislé na znalostech, 
vkusu a kulturním přehledu. Tvrdí se, že chuť a čich 
jsou na intelektuálním žebříčku smyslů níže, protože 
poskytují smyslovější rozkoše než potěšení zraková 
a sluchová. K této otázce se vyjadřoval již Platón a Pló-
tínos, ale i Hegel. Například sv. Tomáš Akvinský roz-
lišuje smysly s větší poznávací silou, tedy zrak a sluch, 
a smysly méně poznávající, tedy chuť a čich. Tvrdí, že 
pouze první dva mohou poskytnout vjem krásna.

Ne všichni však podobné názory sdílejí. Známý 
britský �lozof Frank Sibley, zabývající se převážně 
estetikou, například tvrdí, že výše zmíněná �lozo�cká 
tradice je založena na předsudku a že potěšení z chutí 
a vůní může být stejným estetickým zážitkem jako po-
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těšení ze zrakových či sluchových vjemů. Z vůně nebo 
chuti lze mít potěšení „jen pro ni samu“, obě mohou 
mít estetické kvality vytříbenosti, krásy, vyváženosti, 
lahodnosti, mohou být nositelkami citového náboje; 
mohou působit pohnutí, vzrušení, skleslost, omámení 
a tak dále. A stejně jako existuje dobrý a špatný vkus 
v hudbě, ve výtvarném umění a v poezii, existuje také 
dobrý a špatný vkus ve vůních a chutích. Sibley se 
domnívá, že jakýkoli pokus vést ostrou hranici mezi 
„pouze“ smyslovými a „pravými“ estetickými prožitky 
je nepodložený.

Není zde prostor na popisování toho, jakým 
způsobem Scruton rozebírá Sibleyho argumentaci, 
již pokládá za podnětnou, ale nikoli šťastnou. Sám 
zaujímá pozici někde mezi oběma stanovisky. Bráno 
z �lozo�ckého hlediska je omámení vínem, jeho vůní 
a chutí, samozřejmě smyslovým prožitkem, nikoli čistě 
estetickým jako například čtení básně či poslech hudby. 
Ale nemusí tomu tak být vždy a zcela jednoznačně. 

I některá smyslová potěšení mohou mít poznávací 
a objevitelský charakter, jímž se odlišují od čistě fyzic-
kých rozkoší. A v tomto směru je důležitá především 
poznávací povaha vína, kolem níž se točí většina jeho 
úvah.

Poznávací povaha vína

Scrutonova �lozo�cká argumentace mě potěšila. Když 
jsem před několika lety psal závěrečnou práci Kurzu 
vína a vinařství, pořádaného Masarykovou univerzi-
tou, dospěl jsem intuitivně k podobným závěrům, aniž 
jsem jeho knihu znal. Vzpomněl jsem tehdy profesora 
Jiřího Kroupu z brněnského Semináře dějin umění, 
který s oblibou předkládá studentům tezi Carla Fried-
richa von Rumohr, formulovanou na počátku deva-
tenáctého století: Umělecké dílo nelze zcela prožít, po-
kud nebudou ozřejmeny všechny okolnosti a vztahy, za 
nichž a z nichž vzniklo. Napadlo mě tehdy, že něco 
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podobného platí i o vínu, jehož výroba bývá k umě-
ní často přirovnávána. Parafrázujíce von Rumohra by-
chom mohli říci, že pokud chceme víno náležitě vy-
chutnat, musíme o něm co nejvíce vědět a mít srov-
nání. Musíte zapojit intelekt, znalosti, předchozí zku-
šenost, tedy věci nezbytné při prožívání běžného este-
tického zážitku. Ono řízené ovínění, o němž Scruton 
mluví, není jen přímým účinkem vína – je to i odezva 
na naše předchozí bohaté zkušenosti s vínem. 

Pouze rozumné bytosti dovedou ocenit potěšení, 
které jim přináší víno, jeho chuť propojená s mírným 
omámením. I zvíře může být opilé či zdrogované, 
ale rozhodně nemůže prožít ono „řízené omámení“, 
které si člověk navozuje vínem. Pouze rozumné by-
tosti dovedou vychutnat chutě a vůně, neboť pouze 
je zajímá zkušenost sama o sobě. Vychutnávání vedené 
estetickým zájmem je stav mysli, při němž se uvažuje, 
a zážitek je následně podroben kritickému pohledu. 
Proč bychom potom nemohli říct, že dobré víno na 
nás někdy působí podobně jako verše, obrazy nebo 
hudba? Proč bychom nemohli tvrdit, že jeho síla 
spočívá přímo v něm, stejně jako opojná síla spočívá 
například v básnické či hudební skladbě?

Být doma na této zemi

Stará moudrost říká, že ve víně je pravda. A to neje-
nom v tom, co na sebe ovíněný člověk rozvázanějším 
jazykem prozradí. Víno je i cestou k pravdivému po-
znání tohoto světa, k smíření se s ním. Líčí náš vezdejší 
svět jako ten pravý a oslavuje jej. Připomíná nám, že 
pokud jsme jej dosud nepoznali, je tomu nejspíše pro-
to, že nedokážeme být jeho součástí. A to je mimocho-
dem něco, co víno umí velmi dobře napravit. Ve víně 
je jakási základní epistemologická nevinnost. Vrhá svět-
lo do nitra člověka, do jeho duše, naznačuje mu jinou 
cestu k poznání bytí. Nezatemňuje však přitom světlo 
dopadající na náš svět jako například silné destiláty, 

ani nám jako drogy nesugeruje, že jsme na prahu jiné 
reality. Posvěcuje skutečnost tady a teď.

Při vychutnávání vína se rovněž dozvídáme, jaké 
jsou dějiny a zvyky daného společenství. Již od an-
tických dob jsou vína spojována s určitými místy 
a opěvována pro typickou chuť kraje osídleného kon-
krétními lidmi. Magické značky vín, jako například 
burgundské, bordeaux, rýnsko-hesenské či moselské, 
nejsou pouhou planou chlubivostí, ale podávají ten 
nejspolehlivější popis uznávané chuti, neoddělitelně 
spjaté s místními dějinami a osídlením. Toto osid-
lování stojí u počátku naší civilizace, je spojeno se 
zásadní změnou vztahu lidí k půdě, s přechodem od 
lovců-sběračů k zemědělcům a také s nově vytvoře-
ným smyslem pro sounáležitost. Uctívání rostlin patří 
k nejstarším a nejhlouběji zakořeněným kultům, ve-
lebícím zemi jako ochotnou spolupracovnici na údělu 
usedlíků. Zemědělské hospodaření a vznik měst, který 
umožnilo, vytvořily smysl pro posvátnost vypěstova-
né úrody, a zde nepochybně můžeme hledat například 
prapůvod přítomnosti chleba a vína v eucharistii.

Náš zážitek z pití vína – domnívá se Scruton – je do 
jisté míry i návratem k tomuto prapůvodnímu kultu 
z dob osidlování a zakládání měst. Ve víně cítíme ne-
jen plody země, tedy vinnou révu, a proces kvašení, ale 
i onu zvláštní chuť krajiny, kam byli pozváni bohové 
a kde zdomácněli. Nic jiného z toho, co jíme a pijeme, 
nemá kolem sebe takovou auru významů jako víno. 
A proto také ti, kdo proti němu bojují a odmítají je 
pít, nám o sobě říkají jednu podstatnou věc – že ne-
jsou na této zemi doma.

Text byl původně přednesen na konferenci Člověk – víno – 
společnost, pořádané Masarykovou univerzitou v Brně v lis-
topadu 2011. Autorsky doplněno a rozšířeno. 

František Mikš, šéfredaktor časopisu Kontexty, ředitel 
Institutu pro politiku a kulturu CDK, šéfredaktor naklada-
telství Barrister & Principal.
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Vyrůstal jsem v poválečné Anglii, jak ji mladší gene-
race znají od Philipa Larkina nebo Kingsleyho Ami-
se, takže jsem se sotva mohl setkat s hrozny nebo s je-
jich božským vedlejším produktem. Přesto cosi, čemu 
se říkalo víno, naše rodina znala a nebyl by to žádný 
podzim, kdyby se u hnědého smaltovaného sporáku 
neobjevily vyrovnané čtyřapůllitrové nádoby se slaze-
nou bezinkovou šťávou. Maminka čekala na den, až 
se zběsilé bublání ztiší v ševelení a tmavočervenou te-
kutinu bude možné přečerpat do láhví. Po tři týdny 
byla kuchyň plná výparů z kvašení. Nad nádobami se 
vznášely obláčky mušek octomilek a občas se na louže 
rozlité šťávy slétly svítivě žluté vosy.

Bez u nás roste divoce v živých plotech a jeho květy 
voní nejomamněji v době kolem svatojánské noci; o té 
vůni je řeč i ve druhém dějství Mistrů pěvců norimber-
ských, kdy Hans Sachs sedí před svou chalupou a láme 
si hlavu těžkou otázkou, která se podle mé zkušenos-
ti nejlépe řeší právě s vínem, a sice jak vyměnit eros za 
agapé, jak přestat po někom toužit, a místo toho přát 
té bytosti štěstí. Když se bezinkové květy namočí do 
vody, která se zahustí cukrem a kyselinou citrónovou, 
vznikne z toho příjemné letní pití. Tmavočervené bo-
bulky neobsahují téměř žádný cukr, ale hodně taninu 
a pektinu. Když je povaříte, slijete šťávu, přidáte cukr 
a zahustíte, dostanete želé, které vydrží roky a karmí-
novou sladkostí skvěle doplní chuť jehněčího.

Ovšem Angličané si bezinky oblíbili v první řadě 
kvůli bezinkovému vínu. Ze švestek, jablek i angreštu 
se dá vyrobit vynikající ovocné víno, a v Rakousku se 
stále běžně prodává. Ale nic se nevyrovná bezinkovému 
vínu, které při svém množství taninu může léta zrát 
v láhvích, až dostane svou natrpklou anglickou kon-
covku. Ovoce samo ale není cukernaté, takže se do vý-
chozího roztoku z vody a rozmačkaných bobulek cukr 
musí přidat, tři libry na galon – abych to řekl postaru, 

Piju… aneb Jak jsem byl polapen

R S

jak už se to nesmí –, aby byla výsledkem „suchá“ chuť. 
Na povrchu se sice objevuje kvasná pěna, ale kvašení 
je pomalé. Takže moje matka přidávala i spoustu pi-
vovarských kvasnic, které okamžitě způsobily, že se na 
hladině začaly objevovat a „tancovat“ stopky od be-
zinkových trsů.

Když se z bobulek vylouhovalo dost barvy, přelila 
tekutinu pěnivým pramínkem ze džberu do nádob, 
které uzavřela jednosměrným ventilem, aby mohl uni-
kat kysličník uhličitý, ale nedostal se dovnitř kyslík. 
A to hlasité pobublávání nám zpříjemňovalo podzim-
ní večery až do chvíle lahvování začátkem zimy. Víno 
jsme dva roky nechali být, jen jsme se na něj do sklepa 
pod kuchyní občas chodili podívat a podrželi ho proti 
světlu, abychom se mohli pokochat temnou usazeni-
nou. Když se konečně jedna láhev otevřela, vzali jsme 
si skleničku po večeři, asi jako když naši předkové dří-
ve pili svůj klaret. A ta směsice pochvalného mručení 
a krátkých přitakání, co z toho vzešla, představovala 
ten nejzajímavější hovor o víně, co jsem kdy slyšel.

To byly v naší rodině šťastné dny, dokud vinou ot-
covy nevysvětlitelné vzteklosti nevzalo zasvé matčino 
chatrné sebevědomí. Hořkosladká chuť bezu na jazy-
ku mi připomene její mírnou tvář a nenápadnou sta-
rost o děti, ale přinese i pocit provinění, který máme 
všichni, když se slzami v očích vzpomínáme na její ne-
ochvějnou a odříkavou lásku k nám. Bezinkové víno 
a ona, to patří k té Anglii s úsporným režimem, do-
mácími recepty a laskavostí až k sebeobětování. To 
byl svět, který ještě neznal kouzlo pravého hrozno-
vého vína. Mé dvě sestry i já jsme byli vychováváni 
v duchu puritánské odříkavosti a snad bychom u to-
ho umírněného slušného vychování z dětství i zůsta-
li, kdyby nebylo té velké změny, kterou naše genera-
ce zažila. Datuje se okamžikem, kdy na scénu vtrhla 
portugalská značka zvaná Mateus Rosé a kdy anglické 



36 Kontexty 1/2013 37Život

dekórum utrpělo i další trhliny, zhruba rokem 1963, 
„mezi koncem zákazu Lady Chatterleyové a prvním LP 
od Beatles“, jak to nádherně vyjádřil Philip Larkin 
(i když v jiné souvislosti). Snad se dá říci spolu s Keat-
sem, že to vypadalo následovně:

trub vážný hlahol, stříbrozvuký třesk
z pocelů cimbálů co jasný hřmot –
To bůh [Bakchus] a jeho rod!
Jak jdoucí vinobraní zástup táh’,
kol skráně listí, v tváři horký nach;
a křepčil zběsile v tom luzném dole,
by zahnal tebe, Bole!1

Možná básník neměl rýmovat „dole“ a „Bole“, 
ale o účincích vína rozhodně něco věděl. My jsme se 
vrhli po hlavě do proudu, který najednou začal pě-
nit v našich poklidných ulicích, dýchali jsme z plných 
plic jeho svěží vůni a nemohli se ho nasytit, protože 
dovedl plnit sny. Jako jeden z mála šťastlivců jsem se 
dostal do Cambridge na stipendium. Ovšem tento �-
nanční zdroj mi nebyl nic platný, kvůli vínu jsem byl 
pořád na mizině.

* * *

Pil jsem ale bez jakýchkoli znalostí a netušil jsem, že 
má Bakchus po tomto světě rozeseté služebníky svého 
kultu, kteří ovšem kážou na místech, na která se dosta-
nete náhodou, úmyslně to nejde. Letní prázdniny jsem 
trávil mimo Cambridge, a někdy u Desmonda, což byl 
duchaplný Ir, který měl všechno přečteno, každou měl 
v posteli a utratil, co mohl, a pak se zotavoval v jis-
té vesnici poblíž Fontainebleau. Chvíli mi trvalo, než 
mi došlo, že Desmond je řádně vysvěcený kněz Bak-
chův. Lékař doporučil, že s alkoholem musí opatrně. 
Desmond si jeho radu vyložil tak, že to znamená k ve-
čeři klarety premier cru a k obědu snad o třídu horší. 
Byl si jist, že by mu jeho lékař rozhodně schválil Châ-
teau Trotanoy ročník 1945 z posledních hroznů, které 
unikly morové ráně révokazné fyloxéry, neboť vykazuje 
tak blahodárné účinky na křehkou konstituci, pije-li se 
samotné po večeři. Pokud jde o mě, Desmond měl za 
to, že taková vína by měla jistě zhoubné důsledky pro 

zdravotní stav mladého hosta, jehož neškolené chuťo-
vé buňky a neduživý krevní oběh přece přímo volají 
po beaujolaiském. Pil jsem vděčně, co mi bylo naser-
vírováno, a litoval jsem Desmonda, že musí dodržovat 
protivně přísnou životosprávu.

Přesto jsem se nemohl zbavit jisté zvědavosti, co 
si to za láhev Desmond po večeři otevírá v knihovně 
sám pro sebe. Celé věci dodávaly na tajuplnosti její zá-
hadný název, vybledlá viněta a pevný stisk hubených 
prstů kolem jejího hrdla. Když jsem jednoho dne na-
šel Desmonda spát v křesle, polehoučku potichoučku 
jsem mu jeho poklad odcizil, a poprvé jsem zakusil 
ten nepopsatelný pocit, když se nad sklednicí zvedne 
závan vůně nejušlechtilejší odrůdy a rty se roztřesou 
dychtivostí jako těsně před osudovým polibkem. Má-
lem jsem se zamiloval – ne do té vůně nebo do vinné 
révy nebo do drogy, ale do jednoho požehnaného kou-
tu Francie. Ta láhev, kterou jsem vyprostil z milujících 
rukou, obsahovala pableskující mahagonově zbarve-
nou tekutinu omamné vůně, vybrané a mnohovrstev-
naté chuti, ale i něco vzácnějšího než to všechno, a to 
představovala tajuplná slova Trotanoy, château a Po-
merol. Podmanil si mě duch toho nápoje, který byl 
esencí jistého místa, doby a kultury.

Pak jsem se naučil milovat francouzská vína, ves-
nici od vesnice, vinici od vinice, ale o vinné révě, z níž 
se dělají, jsem měl stále jen velmi matnou předsta-
vu a žádné srovnání, abych mohl posoudit, zda urči-
té víno vysazené do jiné půdy nebo obdařené jiným 
místním názvem by mohlo mít stejné účinky. Od 
chvíle, kdy jsem byl polapen, se ze mě stal terroirista 
– u jakékoli láhve mě zajímala na prvním místě vinař-
ská oblast a půda. 

Tou „půdou“ nemyslím jen fyzikální směs vápen-
ce, ornice a prsti. Já jsem půdu chápal tak, jak by ji 
popsali Jean Giono, Giovanni Verga nebo D. H. Law-
rence – jako kolébku vášní, dějiště dramat a sídlo 
místních bohů. Posvátné bytosti, jejichž jména fran-
couzské obce nesou, ať už jsou to pohanská božstva 
jako v obcích Mercurey nebo Juliénas, nebo křesťan-
ští svatí jako v St Amour nebo St Joseph, jsou ochrán-
ci vín, která získala svůj charaketer nejen z minerál-
ních látek skalnatého podloží, ale i z obětních obřa-
dů a zbožných shromáždění. Tuto myšlenku mi vnukl 
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první doušek Château Trotanoy, a dodnes ji mám na 
mysli. Pojem terroir se v poslední době začíná použí-
vat dost zmateně. Stále širší vrstvy se totiž vydávají na 
cestu ke zhoubě, na niž já jsem vyrazil před pětačty-
řiceti lety – poezie, dějiny, kalendář svatých a utrpení 
mučedníků dnešní generaci milovníků vína zdaleka 
nezajímají tolik jako nás průkopníky. Dnešní nevěřící 
pijáci hledají věco uniformního, spolehlivého a snad-
no zapamatovatelného. Proč by mělo záležet na tom, 
odkud víno je, když dobře chutná? Tak sílí tendence 
třídit vína podle značek a podle druhů révy, přičemž 
se půda buď pomíjí úplně, nebo se zahrne do nějaké 
geologické kategorie jako křídovitá, jílovitá, slínovitá 
nebo štěrkovitá. Stručně řečeno, dnes se víno pije tak, 
jako by se pila zkvašená hroznová šťáva. Takto jsem 
to ovšem já v onen osudný den ve Fontainebleau ne-
prožíval – sblížil jsem se s Château Trotanoy oprav-
du důvěrně a k srdci mi přirostla i vinice. Ve sklenici 
jako by byla i půda z toho koutu, a ta půda má svou 
duši.

Odborné hodnocení vína, jak je známe dnes, je vy-
nález literárního kritika profesora George Saintsbury-
ho, který roku 1920 vydal průkopnický text Poznámky 
ze sklepmistrovy knihy. Saintsbury nečastuje své čtená-
ře znaleckým „známkováním“, které odmítá jako „vi-
nařský žargon“. Víno podle něj je jedinečné a nelze je 
škatulkovat podle druhu nebo značky; každá chuť nese 
nenapodobitelnou pečeť místa a tradic, odkud pochá-
zí, a volba vinné révy je jen jednou z nich. A podle 
mého názoru je třeba k vínu přistupovat jedině takto, 
jedině to je cesta ke skutečnému rozjímání. Podle Na-
poleona prý „budoucnost nikdy nevypadá tak růžově, 
jako když se na ni díváte přes sklenici chambertinské-
ho“, a s tímto názorem se dá beze všeho souhlasit. Ale 
co kdyby byl řekl „přes sklenici pinot noir“? Jeho vý-
rok by nebyl zdaleka tak výstižný, a kdyby už nedával 
dohromady jméno největšího hazardéra své doby a po-
klidný kout burgundské země, byla by ta tam jeho veš-
kerá síla a vnitřní pravdivost.

Desmond měl byt ve dvoře v ulici pojmenované 
po Molièrovi. Na ten dvorek nikdy nepřišlo slunce 
a Desmondova okna vedla do temného světlíku, od-
kud se každé poledne linul zápach praženého česneku 
a halekání mužů, co přišli domů na oběd. Při svých 

návštěvách v Paříži jsem bydlíval v pokojíku uprostřed 
bytu. Neměl okna, takže jsem tam trávil dny vleže na 
posteli, která vyplňovala celý prostor, a pod lampič-
kou si četl některou z knížek, kterých byly plné zdi. 
Francouzská literatura si mě v té zatemněné místnosti 
brala celého stejně jako kdysi francouzské víno v šeré 
knihovně ve Fontainebleau. Literatura a víno mi při-
padaly jako různé projevy téže myšlenky. I ten bohém-
ský básník, který v podkrovní komůrce v Paříži osno-
val své umělé ráje, 2 byl spojený neviditelnou duchovní 
nití s vinicemi, kde za zdí na slunci zrají hrozny, což 
byl ráj přirozený, z něhož utekl.

Ale proč utekl? Proč mu město dávalo to, co ven-
kovská krajina dát nemohla? Co znamená městské pro-
středí, které tak úchvatně vylíčil Balzac a Zola, co zna-
mená Paříž, to jsem začal chápat ze stránek v kůži váza-
ných knih od Baudelaira, Verlaina, Nervala a Rimbau-
da, a pak od Apollinaira, Leirise, Éluarda a Ponge. Je-
jich prosté bílé obálky z nakladatelství Gallimard jsou 
pro čtenáře velmi lichotivé – přece není třeba nazna-
čovat, co najde uvnitř. Myšlenku Paříže jsem si spojo-
val s Desmondem, protože jsem si myslel, že sem před 
mnoha lety přišel proto, že hledal to něco, co lze najít 
jedině v prostředí, kde jste sám uprostřed společenské-
ho ruchu, kde erotické snění střídá nejčernější dezilu-
ze a každodenní buržoazní život v jeho pozorovateli 
najednou vyvolá hryzavou lítost – a to něco je člověk 
sám. Desmond přišel do Paříže po válce se zbytkem ne-
promrhaného jmění a s neukojitelným sexuálním ape-
titem, aby tu rozházel své dědictví a poznal sám sebe. 
A protože při vší své prostopášnosti měl zlaté srdce, za-
chránila jej hodná žena, která se jej ujala. Ve Fontaine-
bleau vytvořila domov pro něj a jeho děti ze ztroskota-
ných manželství, a nakonec i pro mě. Do jedné dcery 
jsem se zamiloval a ona mě pak opustila.

A možná i to jsem hledal v Paříži – tu zvláštní věc, 
sebe sama, kterou Rimbaud poslal na opilém korábu po 
imaginárních mořích, i když vlastně to bylo do Paří-
že a do Verlainovy náruče. Desmond sebe sama chtěl 
potkat v tom temném kamrlíku bez oken uprostřed 
města, a i já jsem doufal, že tam sebe sama poznám, 
snad když budu číst Baudelaira, anebo třeba když sejdu 
dolů do baru se zinkovým nálevním pultem a s někým 
se dám do řeči.
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Pak se jednoho dne v Desmondově bytě objevil 
živý básník, že tam bude bydlet. Jmenoval se Yves de 
Bayser3 a představoval esenci erotičnosti a aristokratič-
nosti, která by mu zajistila místo v kterémkoli literár-
ním kroužku. Byl ještě mladý, vysoký a hezký. Přátelil 
se s René Charem a Albertem Camusem. Jeho Tyran-
ským eklogám však kritika nevěnovala příliš pozornosti, 
milostný život měl rozháraný, a teď seděl mlčky v kou-
tě, na očích černé brýle, a z pod nich mu vlhkými ces-
tičkami tekly slzy po naducaných červených tvářích.

Bylo jasné, že Yves zůstane, a při svých návštěvách 
ve Fontainebleau jsem se ze všech sil snažil jej rozmlu-
vit. Když jsem konečně zavedl řeč na jeho trable, v od-
pověď mi vylíčil své dětství v kraji Valois v tak klaus-
trofobických barvách, že to hodně připomínalo Cha-
teuabriandovy Paměti ze záhrobí. Popsal i hádku mezi 
rodiči, pak však pravil „mais tout ça, c’est bien loin“, ale 
to všechno už je tak dávno, a s povzdechem se zvedl. Po-
každé, když jsem to téma nakousl, odpověď vypadala 
stejně – podrobné vyprávění končící v nějakém ne-
schůdném místě slovy ale to všechno už je tak dávno. Po 
nějaké době jsem jej začal považovat za duši Desmon-
dova bytu. Nečetl ani nepsal, ale seděl mezi knihami 
jako ztělesněná myšlenka. Všechny moje názory zlehka 
odkýval, jako kdyby měl za sebou dlouhý boj s pravo-
věrnými názory Baudelairovými, Rimbaudovými, Ara-
gonovými nebo koho ještě, a nakonec přiznával poráž-
ku. Byl pro mě symbolem literárního utrpení, a jestli 
existuje někdo, kdo se snaží poznat sebe sama v tom 
zvláštním prostředí, které je jen v Paříži, pak to byl ur-
čitě Yves, který k tomu měl všechno potřebné. Trpěl už 
předtím a trpěl stále – sál do sebe tu nevýslovnou pa-
řížskou opuštěnost v prvotřídní temnotě Desmondova 
echtbohémského bytu; byl tu v samém středu města, 
a kolem něj zvuky a hluky buržoazní každodennosti, 
ale na ulici se nikdy neodvážil. Vydal předtím knížku 
básní, která měla takovou tu prostou bílou obálku, jež 
je nezvratným důkazem duchovních výšin. Miloval 
a byl milován, a šlo o muže i o ženy, své dětství si vy-
tvořil podle vzorů Chateaubriandových a Proustových, 
ale stále mu něco chybělo.

Moc jsem se nesnažil pochopit, co to bylo. Ví-
dal jsem Yvesa, jak si dělá sendvič nebo kávu, ale ni-
kdy jsem jej neviděl pít víno. Zmínil jsem se o tom 

Desmondovi, a ten mi sdělil, že Yves je vyléčený al-
koholik, který se nechce dotknout démona alkoho-
lu v žádné podobě. Jeho zádumčivost se tak stala ne-
měnnou, zkamenělou a nehybnou složkou jeho mysli, 
a dusila všechy jeho ideály a tužby. 

Tou dobou již moje učednická léta dospěla do stá-
dia, že jsem každý den v Paříži končil sklenicí bílého 
vína a jisté zalíbení jsem nalezl i v muscadetu. V Mo-
lièrově ulici jsem míval láhev v lednici, a když jednou 
Yves přišel domů, ke své hrůze mě nachytal, jak si na-
lévám tu podezřele zbarvenou tekutinu. Rozběhl se do 
nejbližší vinárny a vrátil se s lahví Puligny-Montrachet 
a ledem na vychlazení. Tohle víno bylo pro mě stejné 
zjevení jako to ukradené Trotanoy, ve sklenici rozvi-
nulo jako květ své máslově zbarvené lístky a křišťálo-
vý lesk jablečně vonícího plodu. A zase se mi spojila 
mnohovrstevnatost a průzračnost vůně a chuti s duší 
vinohradu. I jméno toho vína bylo kouzelné, i když 
ten název s pomlčkou už jsem znal dlouho. Všechna 
ostatní bílá vína, s nimiž jsem měl zkušenost, mi při-
padla ve srovnání s tím obyčejným Puligny k ničemu, 
a skutečně i osobní setkání s obcí Puligny-Montrachet 
na mě udělalo ještě větší dojem než v případě Trota-
noy. Zpátky do Cambridge jsem si přivezl lásku k bí-
lému burgundskému a víru v jeho kvality, i když jsem 
nevěděl nic o vinné révě, o životním způsobu a vinař-
ství oblasti, kterou jsem si oblíbil. Jako zamilovaný na 
první pohled jsem nepotřeboval lépe poznat předmět 
svých citů a netoužil vědět nic jiného, než co mi na-
povídaly mé omámené smysly. A to, že jsem při svých 
pozdějších cestách do Francie nikdy nenavštívil Bur-
gundsko, lze vysvětlit touto mou láskou. Když znám 
tu krajinu tak dobře, velmi nerad bych viděl, jak ji ur-
čitě zdupaly a poplenily hordy turistů.

* * *

Desmond byl liška podšitá, ale plný citu, a velmi mi 
pomohl zbavit se sešněrovanosti dané puritánskou vý-
chovou. Ve své učednické době jsem se však seznámil 
ještě s jedním služebníkem Bakchovým, který byl na 
rozdíl od něj upjatý, jak se na kněze sluší a patří. Když 
jsem přešel ze své maloměstské střední školy na vyš-
ší stupeň ovládaný sebevědomými chlapci z Etonu 
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a Harrow, na obor, který se mi hnusil, a ocitl se v le-
dových a viktoriánsky holých průchozích pokojích, 
a to na počátku rekordně studené zimy, moje první 
instinktivní hnutí bylo odtamtud utéct. Ten instinkt 
jsem ale nemohl poslechnout, protože nebylo kam, 
už jsem jednou před třičtvrtěrokem utekl z domova, 
což bylo jedno z pubertálních gest, která mají být de-
�nitivní, ale nejsou. Nezbývalo nic jiného, než zajít za 
tím starým páprdou, který měl zastupovat mé rodiče, 
a říci mu, že nebudu studovat přírodní vědy, že už jen 
z pomyšlení na krystalogra�i, biochemii a mikrobiolo-
gii se mi dělá špatně a že musí být na světě nějaký jiný 
obor, třeba čínština, který bude naplňovat mé bohém-
ské touhy a nepoškodí mi mozek, a v každém případě 
jestli nepřijde s něčím lepším, ještě dnes večer odchá-
zím z koleje, a basta.

Energicky jsem zaklepal, ale odpovědí mi bylo ti-
cho. Když jsem poslouchal pozorně, zpoza dveří jsem 
slyšel jakési jemné škrábání jako od myši. Po chvilce 
jsem přišel na to, že to je hudba, i když hrála tak neslyš-
ně, že to bylo spíš jako vzpomínka na hudbu než jako 
skutečnost. Zaklepal jsem znovu a po krátké pauze se 
ozvalo mírné „dále“. Vpadl jsem do dveří jako puma 
a ocitl jsem se jak v obchodě s porcelánem, okolo byly 
vzácné vázy, choulostivé hudební nástroje a stovky na-
leštěných a křehkých věciček, ale největší dojem na-
leštěnosti a křehkosti vyvolával ten rapl sám – velká 
porcelánová hlava za klavichordem, na jehož klávesách 
spočívaly velmi krásné ruce jako ze slonoviny, otočila 
mým směrem vodově modré oči.

„Vy jste můj studijní poradce,“ vyhrkl jsem v nej-
vyšším zmatku.

Doktor Picken se na mě mlčky podíval.
„Už to tak bude, obávám se,“ řekl konečně.
„Musím s vámi mluvit.“
Vstal od klavichordu, v klidu zavřel víko a otočil 

se. Pomalými promyšlenými pohyby odborníka na 
zneškodňování bomb se po špičkách přesunul ke své-
mu stolu, odkud mě pokynutím ruky nasměroval do 
křesla. Nesedl jsem si, a ve stoje vedle křesla jsem ze 
sebe dostával připravenou řeč. Tu a tam sebou škubl 
u některého mého zvlášť neotesaného větného obratu, 
ale jinak dál nehybně seděl za vyrovnanou hradbou tu-
žek, papírů a zelených nefritových draků. Když jsem 

skončil a po chvíli ticha, v níž mě zkoumavě pozoro-
val, začal v klidu probírat danou otázku jakoby sám 
pro sebe a tak ševelivým hlasem, že jsem musel napí-
nat uši, abych jej slyšel.

„Čínštinu bych nedoporučoval,“ pravil. „Tento ja-
zyk shodou okolností znám, soubor jazyků lépe řeče-
no, a vyžaduje nesmírnou pracovitost a nadšení. Ang-
ličtinu můžeme vyloučit, neboť tyto knihy zjevně tak 
jako tak přečtete, a není tedy jiná volba než historie či 
mravní nauky. Ne že bych cokoli z toho schvaloval.“

„Co,“ zeptal jsem se, „jsou mravní nauky?“
„Dobře jste se zeptal. To je v Cambridgi tradiční 

název pro �lozo�i.“
„Pak tedy mravní nauky,“ rozhodl jsem se oka-

mžitě.
Doktor Picken vyčítavě povzdychl.
„My vás mladíky přijmeme ke studiu přírodních 

věd, které jsou, jak víte, tradiční chloubou této uni-
verzity, a vy nikdy nevydržíte do konce.“

„A vy, vy byste vydržel?“ zeptal jsem se s pohledem 
na ty knihy a nástroje, svitky a vázy, předpokládal jsem 
totiž, že mám před sebou význačného orientalistu.

„Ano, já jsem vydržel,“ odpověděl.
„Chcete říct, že jste přírodovědec?“ zeptal jsem se 

nevěřícně. Přikývl.
„Poněkud jsem si rozšířil obor,“ dodal, „ale vydržel 

jsem až do konce.“
Nesmírně rád jsem si vzal sklenici sherry, kterou 

mi nalil z karafy. Pověděl mi o své práci v oboru cyto-
logie, o níž napsal tlustou knihu. Poprosil jsem, jest-
li bych se na ni nemohl podívat, a když jsem v ní lis-
toval, všiml jsem si, že je poslední kapitola nazvána 
„Poslání“,4 což bylo slovo, které jsem znal z překladů 
Cavalcantiho od Ezry Pounda. Zašilhal jsem po dok-
toru Pickenovi s rostoucím zájmem. Ten starý páprda 
v žádném případě není rapl, a není ani tak moc starý. 
Zeptal jsem se jej, co si myslí o Ezrovi Poundovi. Od-
povědí mi byla nevtíravá, ale autoritativní přednáška 
o Konfuciových ódách. Jak pravil, nepřesnosti Poun-
dova překladu jsou vynahrazeny místy vyznačujícími 
se skutečně hlubokou vcítivostí. Dále promluvil o dra-
matu nó, z čehož nepřímo vyplynulo, že zná i japon-
štinu. A když jsem nabyl přesvědčení, že tento člověk 
je zdaleka ta nejvzdělanější osoba, na jakou jsem kdy 
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narazil, a že bych se měl řídit jeho radou, pomalu po-
vstal a řekl:

„Tedy mravní nauky. Pošlu vás za doktorem Ewin-
gem.“

Jeho chování bylo trochu nejisté, a vyšlo najevo, 
že jsem přišel nevhod, že jsem tam celou dobu byl 
nevhod, že byl schopen se mnou konverzovat jedině 
díky pečlivě udržované masce zdvořilosti a že co jsme 
mluvili, byl asi duchem stále u svého klavichordu. Od-
cházel jsem se vzkazem pro doktora Ewinga. Tak začala 
moje �lozo�cká kariéra.

Pan doktor Picken byl svědomitý studijní poradce, 
který dosti zásadně odmítal některé ze svých svěřen-
ců zvýhodňovat, a všech pět nás jednou za rok zval na 
večeři. Vím, že jsem mu dělal těžkou hlavu, protože 
jsem za ním často chodil mimo povolené hodiny, aby 
mě z neodkladných důvodů uvolnil z vyučování, což 
on povoloval s uhýbavým a ustaraným pohledem, jako 
by si nebyl jist, jestli jej nezatahuji do nějakého zloči-
nu, o němž by raději neměl vědět. City dával stranou 
a nedovolil by mi je projevit. A když jsem někdy večer 
procházel jeho pokojem a viděl jej sedět u klavichordu 
nebo u krásného harmonia, na které hrával Bachovy 
chorální předehry, působil na mě jako tvor tak křehký, 
že by stačilo se jej dotknout a rozpadl by se na střepy.

Dobře si vzpomínám na rozhovor, v němž mi dok-
tor Picken předpověděl další stupeň mé kariéry jako 
pijáka vína. Přivedl mě do nálady burgundským, co 
zbylo z nějaké jeho večeře, stáli jsme v jeho kuchyňce, 
stejně čisté a uklizené jako všechny jeho muzeum při-
pomínající místnosti, a on pečlivě myl nádobí – nevy-
držel by se dívat na nechutně špinavé sklenice na stol-
ku. Otočil se a podíval se na mě – což nedělal často 
– a jeho kulatá tvář se zničehonic rozzářila božským 
jasem.

„Musím vám říci,“ pravil, „že burgundské, které 
jste teď pil, není zrovna dobré. Je to tak, že ten kraj 
víceméně zničila komercializace, a lidé vaší generace 
už pravděpodobně nepoznají Burgundsko, jak jsme je 
znali my. S jednou výjimkou. Tou je malý domaine ve 
Vosne-Romanée, který se jmenuje Domaine de la Ro-
manée-Conti. Jestli na něj někdy narazíte, rozhodně 
byste to měl ochutnat. Má dokonale vyváženou stop-
ku a ovoce a promlouvá z něj půda vinice. Nikdo jiný 

dnes neumí takhle udělat víno.“ A když mě nechal na 
sebe chvíli užasle zírat, nečekaně odvrátil pohled, zjev-
ně na pochybách, zda se měl nechat svést k tak prvo-
plánovému kázání.

Tento názor mi byl sdělen roku 1964, kdy Roma-
née-Conti bylo asi dvakrát dražší než ostatní grands 
crus. I v tomto bodě byl názor doktora Pickena pod-
ložen znalostí.5 Vinohrad, nad jehož čtyřmi akry sta-
rých vinic se po staletí modlili mniši ze St Vivant, je 
po sedmi staletích pozemského odhodlání a nadpo-
zemského požehnání dnes uznáván jako ten nejlep-
ší vinohrad celé Côte d’Or. Zapamatoval jsem si ten 
krátký proslov doktora Pickena, a pak jsem jej opako-
val při každé příležitosti, kde se znalost dobrého vína 
odměňovala plnou skleničkou. Ale to bylo čtyřicet let 
předtím, než jsem ochutnal Romanée-Conti, a tehdy 
mělo cenu padesátkrát vyšší než ostatní vážená bur-
gundská vína.

Ocitl jsem se jednou na profesionální ochutnávce, 
kterou uspořádali londýnští obchodníci Corney and 
Barrow, majitelé výhradních britských práv na vína 
z onoho domaine. Stál jsem mezi zamlklými mistry 
vína s protaženými obličeji v místnosti nemocniční-
ho vzhledu, kde byly na čistě bílých policích karafy 
a sklenice a podél zdí pípy a dřezy. Pozoroval jsem, 
jak se odborníkům třesou ohryzky na odbornických 
krcích a s úctou poslouchal, jak srkají, kloktají a pře-
valují víno po těch vyškolených patrech, a pak ho na-
jednou zprudka vyplivnou do dřezu – pěkné peníze 
při každém plivanci!

Tak jsem se poprvé setkal s utrpením toho, kdo má 
o víně psát. Jak by člověk mohl něco jen tak převalo-
vat v ústech s blaženým výrazem v obličeji, když ví, že 
běžná cena je patnáct set liber za láhev [v korunách 
třicetkrát tolik], a pak si do bločku načmárnout jen 
„po čertech dobré“? Viděl jsem, jak se pak vraští obočí 
ve snaze ještě natáhnout odstaveček, něco vypíchnout 
a něco přibarvit, nějak omluvit ten strašlivý zločin, že 
se vyhodí do kanálu celé jmění, které by stačilo na mě-
síční splátku rodinné hypotéky. Dlouhý boj jsem svá-
děl, když jsem chtěl popsat Grands Échézeaux, až mě 
nakonec napadlo srovnání s druhým violoncellovým 
koncertem od Saint-Saënse – „bohaté tenorové tóny 
pod rusalčím závojem“. Chvíli jsem se na ten popis 
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díval a pak jsem ho zaškrtal, protože mi byla protiv-
ná ta afektovanost, a místo toho jsem napsal „po čer-
tech dobré“.

Jak si někdo takové víno může dovolit? „Snadno,“ 
říká Adam Brett-Smith z Corney and Barrow, „Roma-
née-Conti je jediné víno, které můžete spolehlivě pít 
zadarmo – jen si srovnejte cenu en primeur 6 s dnešní 
cenou.“ To je jistě pravda, v roce 2003 se prodávalo za 
3 500 liber za šest lahví a rok nato, kdy jsem ho já pil, 
již za 8 400 liber. Kdybyste byli v roce 2003 koupili tu-
cet lahví, napřesrok jich šest prodali, zbylo by vám šest 
lahví pro vás a ještě byste 1 400 liber vydělali. A navíc 
by vás hřálo potěšení, že jste bohatým sebrali. Jediný 
problém samozřejmě vězí v tom, kde vzít těch počá-
tečních sedm tisíc liber. 

Jsem si jist, že doktor Picken by nikdy za víno ne-
utratil částku, za kterou by mohl mít poslední existu-
jící exemplář anatolské rákosové �étny, a v každém pří-
padě za jeho časů jste si Romanée-Conti mohli dovolit. 
Doktor Picken byl v podstatě ve svých potřebách stříd-
mý a představoval typický příklad svobodného univer-
zitního profesora, který se vzdal společenských rado-
vánek, aby se zcela věnoval studiu. Víno bylo součástí 
toho studia a potěšení, které mu přinášelo, bylo neod-
dělitelně spjato se znalostí. Těm, kdo svůj život něče-
mu zasvětili a milostné vztahy dali stranou, poskytuje 
víno rozkoš vynahrazující intelektuální odříkání. 

Na doktoru Pickenovi jste mohli v praxi vidět pře-
nášení kulturních a intelektuálních hodnot na uni-
verzitní půdě. Když jste se na něj obrátili se stejnou 
pokorou, jakou se vždycky vyznačoval on, dostali jste 
z něj pokaždé kolik jste chtěli informací z neomezené-
ho množství oborů – od benzenu a jeho uzavřených 
struktur přes překlady Danta a Frazerovu teorii ma-
gického až po chronologické uspořádání indických 
upanišád. Veškeré jeho znalosti byly naprosto nezávis-
lé na okolním světě, a proto bylo takovéto učení ještě 
přínosnější. V mých očích byl ztělesněním přísného 
řeholního života, který byl ve zdích Cambridge pra-
vidlem, protože v jeho životě nemělo místo vůbec nic 
povrchního. Jeho přístup k učení byl pravý opak toho, 
co ovládlo vysoké školy dnes. Nemyslel si, že by cílem 
vzdělání bylo pomoci studentovi, ale naopak. Podle 
doktora Pickena bylo cílem studenta, aby napomohl 

vzdělání. Po celý život se choval jako ochotný a obě-
tavý správce intelektuálního dědictví. Na mladých li-
dech mu záleželo proto, že mají v hlavě místo, kam lze 
přelít z rezervoáru vědomostí, podobně jako se přelévá 
dobré víno. Díval se na nás studenty skepticky, ale při-
tom s nadějí, že se za neukázněnými rysy té nebo oné 
tváře skrývá mozek dost objemný a cílevědomý, který 
pojme něco z nahromaděné vzdělanosti lidstva, a že to 
vzdělání celý život ponese dál, až najde někoho, komu 
je zase předá. 

Naučil jsem se tedy od doktora Pickena, že víno 
není jen předmět potěšení, ale i vzdělání, a že potěše-
ní je závislé na tom, co víte. Na rozdíl od všech dru-
hů potravin, které se dnes vyrábějí na běžícím pásu, 
má víno tolik druhů, kolik je na světě vinařů. Rozdíly 
ve vinařských postupech, podnebí, půdě a vinné révě 
způsobují, že pro obyčejného člověka je víno ten nejzá-
hadnější ze všech nápojů a pro znalce je komplikované 
jako šachy, protože stejně jako na prvním tahu u něj 
záleží na výchozích podmínkách. A právě proto, že vě-
domosti, které dává víno, se nedají nijak využít – tedy 
nijak bezprostředně –, doktor Picken si je osvojil, stej-
ně jako se seznámil s japonskou hudbou gagaku, se sé-
mantikou modální logiky, s metrickou stavbou anda-
luské básně qasida a kvantovými efekty v přední části 
mozkové kůry. Naučil mě nejen bezprostředně neuti-
litárně přemýšlet, ale i pít. Jedině tak člověk dosáhne 
toho, že místo pouhého mínění u něj budou kralovat 
vědomosti.

Díky takovým lidem, jako byl doktor Picken, byla 
Bakchovi v našich kolejích vzdávána všechna čest 
a v jedné z těchto kolejí s názvem Peterhouse jsem byl 
přijat za právoplatného člena profesorského sboru. Při-
nesl jsem si s sebou pravda ze svého bohémského živo-
ta výbavu, která mi na vážnosti nepřidala – patřila k ní 
kytara a děvče –, a doktoru Pickenovi nadělala vrásky. 
Peterhouse měl prvotřídní sklepy, kde po léta odpo-
čívaly ty nejlepší klarety, aby si je pak členové koleje 
mohli kupovat za zlomek jejich běžné prodejní ceny. 
Přišel jsem tam roku 1969, rovnýma nohama z květ-
nových událostí, které jsem zažil v Paříži a pod jejichž 
vlivem se ze mě stal intelektuální vyvrhel. Zdlouha-
vý postup mezi institucemi se zrychlil, studijní plány 
se více nebo méně zmarxizovaly a jediná dobrá věc, 
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která v kolejním životě zbyla, alespoň z mého pohle-
du, byly sklepy. I ty však byly v ohrožení, jelikož úřad 
sklepmistra v Peterhouse byl udělen jednomu bodré-
mu americkému levičákovi, který se rychle dal do roz-
prodávání těchto symbolů třídních výsad a kapitalis-
tického úpadku.

* * *

Koncem mého prvního roku v profesorském sboru 
přišel mezi nás další vyvrhel jménem David Watkin, 
historik architektury pověstný tím, že chodí v koši-
li a v kravatě. Byl mi vylíčen jako zavilý reakcionář, 
nepřítel společenského pokroku a osvěty, který se ze 
všech sil snaží mařit snahy těch kolegů, kteří chtějí do-
stát vzdělávacím výzvám dvacátého století. Tento popis 
mě na neznámého doktora Watkina tak natěšil, že jsem 
jej šel okamžitě navštívit do bytu, který mu byl přidě-
len na St Peter’s Terrace, o jedno schodiště vedle mého. 
Úplně mě ohromilo, jak už proměnil ošuntělou profe-
sorskou ubikaci po svém předchůdci v salon gentlema-
na z počátku 19. století s dobovým nábytkem, rytina-
mi a okrasnými předměty, což snad všechno zachránil 
z nějakého panského sídla. Působilo to na mě, jako 
když někdo spadl z výšin dědičného přepychu a teď se 
snaží ve stavu úpadku udržet, ale s elegancí.

Ten dojem jen posilovala přítomnost třetího 
z mých zasvětitelů do Bakchova kultu, bývalého kato-
lického univerzitního kaplana Mons. Gilbeyho, který 
byl dokonale ustrojen ve stylu anglikánského duchov-
ního jako od Jane Austenové a seděl v empírovém kře-
sílku nachýlen dopředu, jako kdyby jej někdo vyrušil 
uprostřed zpovědi. Sám dr. Watkin měl na sobě oblek 
i s vestičkou a košili s naškrobeným límcem, z něhož 
jeho tenký krček vyčníval jako antický sloup. Hlava se 
tvářila dórsky přísně, ale když jsem se představil, roztá-
la v iónském úsměvu. Byl jsem představen velebnému 
pánovi, který svůj nesouhlasný postoj k mému bohém-
skému ustrojení omezil na zběžné přejetí očima a pak 
povstal a uchopil mě za ruku, jako kdyby vítal zpět 
marnotratného syna. Oba začali mluvit vybraným sty-
lem plným narážek o úděsném stavu nového příbytku 
dra Watkina a tento dialog, do něhož jsem byl zatažen 
coby zaujaté posluchačstvo, by klidně mohli přednášet 

dva herci toho času bez angažmá, kteří se utěšují pře-
říkáváním svých oblíbených rolí.

A vskutku, jak jsem je blíže poznal, pochopil jsem, 
že jsou oba dokonalí tragédové, kteří si vybrali své role 
a rozhodli se jim být do puntíku věrni. To nemyslím 
jako kritiku. Naopak jako důkaz jejich nesmírně pev-
ného charakteru, když po zjištění, do jakého mravního 
a estetického chaosu se narodili, oba začali za jedinou 
poctivou reakci považovat to, že budou žít svůj život 
jako příklad. Alfred Gilbey byl příkladem pro Davida 
Watkina a naopak. Když jsem Davida lépe poznal a je-
ho počáteční váhavý úsměv vystřídala skutečná vese-
lost, nestačil jsem obdivně žasnout, jak někdo dokáže 
žít jako on – tu nejromantičtější citovost podřídit dra-
matické úloze zastánce klasických idejí. Tuto myšlenku 
převzal od důstojného pána, který učil, že všude okolo 
nás vládne chaos, takže je naší prvořadou povinností 
proti němu postavit jakýkoli řád – duchovní, mravní, 
estetický. Opačnou volbou k řádu není svoboda, kte-
rá je jednou z jeho podob a jeho nejvyšším cílem, ale 
zmatek, nahodilost a úpadek. K tomuto zjištění jsem 
dospěl také, ne však jako důstojný pán ve venkov-
ském panském sídle, z něhož jsou nyní komunální 
byty, ale v pařížských ulicích roku 1968, plných kouře 
a rozbitého skla. Když jsme si s Davidem sedli u láhve 
klaretu, což se pak stávalo často, pili jsme na božskou 
spořádanost a zapíjeli žal z okolního chaosu. Davidův 
pokoj byl útočiště před moderním světem a žádné úto-
čiště se prý neobejde bez láhve klaretu; tak zněla jeho 
teoretická zásada, kterou opakovaně dokazoval za po-
užití pomůcek, které poskytoval místní sklep a mezi 
něž patřilo vynikající Château Palmer ročník 1962, 
Château Léonville-Lascases z téže sklizně a Grands-
-Échézeaux ročník 1961. To David pil pouze, nebyl-li 
k mání žádný klaret, jelikož měl za to, že burgundské 
gentleman nepije po večeři.

David byl jedním z mnoha přátel, které jsem zís-
kal za svého krátkého profesorského působení. Ovšem 
z hlediska toho, co patří k životu vysokoškolského pro-
fesora, jsem představoval abnormalitu – pravičák, pro-
letář a heterosexuál; kterákoli z těchto vad sama o sobě 
už byla podezřelá, ale mít je všechny najednou svědčilo 
o trestuhodné neznalosti toho, co se sluší a patří. Ode-
šel jsem, jakmile to šlo, do Londýna a vzal si s sebou 
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několik bedýnek klaretu ročníku 1961. Zůstal jsem 
však ve styku s Mons. Gilbeym a občas jsem s ním po-
večeřel. Pod jeho vedením moje znalost vína poskočila 
o velký kus kupředu.

Ačkoli byl důstojný pán knězem Bakchovým, byl 
k tomu i služebník Kristův a vyznavač řádu ve všech 
jeho podobách. Více času než u svého stolu trávil ve 
své soukromé kapli (oboje, jak už to bývá, měl v Tra-
veller’s Clubu na londýnském Pall Mallu). Veden pře-
svědčením, že k pravdě patří, že bude pohoršovat, žil 
v úzkém kruhu nadšenců a rozkolníků, a jistotu mu 
dodávala víra, že „v domě mého Otce je mnoho pří-
bytků“, takže smrt nemusí být koneckonců žádná spo-
lečenská katastrofa. 

Jak poznamenal, pouze dva zvuky nás poutají k to-
muto slzavému údolí – štěkot bíglů, když chytí stopu, 
a klaret vytékající z láhve. Byl naprosto nemuzikální 
a stejně tak politicky nekorektní, ale s tím klaretem 
měl pravdu. Tvar láhve ve spojení s viskozitou vína vy-
tvoří mlaskavé ševelení, něco mezi šeptáním a polibky. 
Anglický název klaret se začal používat pro gaskoňská 
vína, když bylo Gaskoňsko tou nejlíbeznější částí An-
glie a kdy se dovážela pouze lehká – francouzsky clair 
– červená vína.7

Gilbey tvrdil, že klaret se má pít nejraději po jíd-
le. Dostane se tak do plného žaludku a usnadní pak 
konverzaci. Tato myšlenka pochází od starých Řeků, 
z jejich hostiny s rozpravou zvané symposion, a jim 
vděčíme za úsloví oinos kai aletheia o souvislosti mezi 
vínem a pravdou, které Římané převzali v podobě in 
vino veritas. Pro mě má klaret pořád auru vína, které 
se nemá do sebe lít, ale myšlenkově vstřebávat, a to 
vždy v dobré společnosti. (To pochopitelně nezname-
ná, že byste ho nemohli pít sami, pokud sebe sama 
můžete považovat za společnost požadované úrovně 
– a soudím-li podle sebe, po skleničce nebo dvou to 
jistě zvládnete.)

Gilbeyova rodina je pověstná svým ginem, ale vlast-
ní i Château Loudenne, révu rostoucí v kraji Médoc, 
kterou získala v roce 1875, pár let poté, co Rothschil-
dové koupili Château La�te, a pár let předtím, než celý 
kraj zpustošil révokaz. Důstojný pán, který svůj život 
zasvětil Kristu, nikdy nepochyboval, že klaret prospívá 
i jeho duši, stejně jako světské rozpravy, které podně-

cuje. Neomylně věděl, jak z vinného lístku vybrat ne 
příliš nápadný klaret, který se po vzoru jeho vlastního 
loudennského nebude nijak předvádět, ani vinětou, 
ani vzhledem, který neprozradí zámožnost kupujícího 
ani neznalost hosta a bude vydávat tu svěží vůni a pří-
větivost, jako dobrá crus bourgeois. Nemyslím tu jen na 
jeho vlastní loudennské, ale i vynikající Château Ville-
george nebo hutné Château Pontesac, nesoucí prostou 
apelaci Haut-Médoc nebo prostě jen Médoc. Gilbey se 
domníval, že tyto skromné klarety mají vnitřní schop-
nost lidské duši nabídnout setkání s duší vína. Jsou to 
vína ke konverzaci, kterým musíte naslouchat, a dělala 
nám oduševnělého společníka, když mi důstojný pán 
vysvětloval pravdy katolické víry a závaznou hodno-
tovou stupnici, která z nich podle něj plyne. Nesdílel 
jsem jeho názory, ale mnohem později jsem jeho cha-
rakter a �lozo�i vylíčil v textu Gentle Regrets, Mírné 
lítosti, a vděčně a s láskou jsem zavzpomínal na člo-
věka, který šel stále kupředu vytyčenou úzkou stez-
kou, s jasným pohledem upřeným k obzoru, na své-
ho Spasitele.

Z těch klaretů jednašedesátého ročníku, co jsem si 
přivezl do Londýna, jsem vypil jedinou láhev. Roz-
padlo se mi manželství, a tak mě jako můj jediný ka-
pitál doprovázely do bytu v Notting Hillu, kde jsem je 
uložil ve vlhkém sklepě, nad nímž vedla silnice. Viněty 
opadaly, takže jsem je nemohl prodat v aukci, i když 
by se to vzhledem k rozvodu a daním nesmírně hodilo. 
Naštěstí tu však byla dobrá přítelkyně, také milovnice 
bílého burgundského, Antonia Fraserová, která tehdy 
zasvěcovala svého budoucího manžela Harolda Pinte-
ra do tajů Bakchova kultu. Podařilo se jí Harolda pře-
svědčit, že žádný sklep nemůže být dokonalý bez zá-
soby klaretů z ročníku jednašedesát, i když jejich hod-
nověrnost může potvrdit jedině nepříliš hodnověrný 
�lozof. Harold je koupil a velkoryse mě pozval, že spo-
lečně ochutnáme první láhev, Croizet-Bages. Poseděli 
jsme asi hodinu, okolo jediného předmětu, na němž 
jsme se kdy shodli, a raději jsme se soustředili na to 
božské pití, aby nebyly vidět naše rozpačité úsměvy.

Jeden poklad z mých cambridgeských let mi ale zů-
stal. Nějak se mi podařilo získat láhev Château La�te 
z roku 1945, což byl nejlepší ročník nejlepšího z kla-
retů. Řekl jsem si, že je škoda se o něj s někým dělit, 
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jedině snad s tou jedinečnou osobou, kterou nikdy 
nepotkám, a je škoda jej vypít sám, leda na zname-
ní nějakého nového začátku, nějakého zlomu v chodu 
věcí, který mi ale stejně dojde až zpětně. Takže mě ta 
láhev doprovázela mými životními peripetiemi jako 
talisman. Často jsem byl na dně a hodně jsem pil. Ale 
v určitém bodě začala moje cesta stoupat nahoru, jak 
to popisuji v próze On Hunting, O lovu. Začal jsem 
jako arogantní přivandrovalec nehodný věhlasné uni-
verzity a dospěl do stádia kajícníka a obyčejného nad-
šence do psů pro lov na lišku. Dozvěděl jsem se o malé 
ovčí farmě ve Wiltshiru, že ji její majitelka chce pro-
dat. Přijel jsem tam na podzim. Před krbem seděla 
žena mírné tváře a klidného vystupování, a něco děla-
la s čtyřiapůllitrovou nádobou, která stála vedle litino-
vého sporáku. Poslouchal jsem bublání pod pokličkou 
a pozoroval vosy na kalužích rozlitých po dlaždicích. 
Byl jsem zase doma.

O měsíc později byla farma moje, a já jsem tuto 
nenadálou událost oslavil tak, že jsem seděl sám, po-
píjel svůj poklad a s úžasem hleděl kolem, po prastaré 
pastvině a na koně Sama, na jedinou bytost, která měla 
určitě ještě konzervativnější názory než já. 

K ničemu by nebylo pokoušet se popsat, jak la�t-
ské chutnalo. Co jsem cítil v nose, na jazyku a na pat-
ře, se nedá zachytit slovy, a nedá se jinak než pohrdavě 
hodnotit nový americký zvyk odborných posuzovatelů 
vína, jako je například Robert Parker, každou láhev bo-
dovat, jako kdyby šlo o závodění a o prvenství. Dávat 
nějaké body klaretu je podobné jako bodovat symfonie 
– jako kdyby Beethovenova sedmá, Čajkovského šes-
tá, Mozartova devětatřicátá a Brucknerova osmá měly 
všechny dostat nějakých devadesát až pětadevadesát.

Snad bych mohl své stručné vylíčení učednických let 
uzavřít tím, proč jsem tu láhev la�tského z roku 1945 
tolik ocenil. Nejenže byla penězi nevyvážitelná a jedi-
nečná, a vytažením zátky jsem se nadobro rozloučil 
s nesprávnou cestou, ale nasměrovala mě k řádu a po-
mohla mi uspořádat myšlenky, abych bral věci zlehka 
a tak, jak půjdou samy od sebe, za minulé neúspěchy 

abych dovedl odpustit a na budoucnost se nedíval ze 
zorného úhlu úspěchu. Víno bylo katalyzátorem těch-
to myšlenek, ale ne jejich zdrojem – ony vzešly ze mě 
a z toho, co jsem si dosud držel od těla a nedovolil si 
pojmenovat, říká se tomu Selbstbestimmung. Uvědomil 
jsem si, co dáváním dostáváme, a že mé štěstí nebude 
dokonalé, dokud se o ně s někým nerozdělím. Potřebo-
val jsem se zbavit malichernosti a zášti a spočítat si, ko-
lik dobrého jsem dostal, a vůni těch dobrých věcí jsem 
cítil ze sklenice, z níž jsem upíjel. A teď už jsem se mohl 
ohlédnout za léty hloupého pachtění kamsi nahoru, 
a dohlédl jsem až k těm poklidným a chudobným ve-
čerům, kdy mušky octomilky poletovaly nad nádobami 
s moštem a maminka se věnovala domácím rituálům. 
A pak už nebylo nic divného na tom, že s duší takto 
naměkko jsem brzy potkal tu jedinečnou bytost, s níž 
stálo za to se o tu láhev rozdělit.

Poznámky:
1 John Keats, Básně, úryvek z Endymnionu, český překlad 

František Bíbl, Fr. Borový v Praze, 1928, s. 36.
2 Myšlen Charles Baudelaire a jeho stejnojmenná skladba, pozn. 

překl.
3 Vyslovuje se [bezér], ne [bezé], a to z jednoznačného důvodu. 

(Druhá uvedená výslovnost může mít i vulgární význam, pozn. 
překl.)

4 Literární pojem – oslovení historicky určitého nebo �ktivního 
adresáta zpravidla v závěrečné sloce básně, součást francouzské 
(villonské) balady, šířeji závěrečné poselství textu, pozn. překl.

5 Saintsbury byl stejného názoru jako dr. Picken: „Je móda … 
stavět Clos-Vougeot na první místo mezi všemi burgundskými 
víny, a Clos-Vougeot jistě velmi delikátní je; ale nikdy jsem z něj 
neochutnal vzorek, který by se vyrovnal Romanée-Conti ročník 
1858 pro jeho kombinaci síly a jemnosti ve vůni i chuti, v tělu, 
barvě i všech kvalitách vína.“ Poznámky ze sklepmistrovy knihy 
(Notes on a Cellar-Book), Londýn 1920, s. 54–55.

6 Cena za víno v sudu, které bude lahvováno a k zákazníkovi se 
dostane zhruba za dva roky, kdy bude cena již vyšší, pozn. překl.

7 Od 12. století do poloviny 15. století, pozn. překl.

Ukázku z první kapitoly knihy Rogera Scrutona I Drink 
Therefore I Am: A Philosopher’s Guide to Wine přeložila Pavla 
Doležalová.

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/fiktivni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/adresat
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/balada
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V listopadu 2012 zahájili univerzitní odborníci čin-
nost Rady na obranu britských univerzit. Dva ze za-
sloužilých zakládajících členů tohoto nezávislého tě-
lesa, historik Keith omas a astrofyzik Martin Rees, 
vysvětlují, proč podle nich vysoké školství potřebuje 
ochranu před státem a před požadavky trhu.

Na univerzitách se musí zase vyučovat 
a zkoumat to, co ony samy považují za 
smysluplné, a ne to, co vydělává 

K T

Proč jsem se já, který se už dlouho aktivně neúčast-
ním akademického dění, zapojil do činnosti Rady na 
obranu britských univerzit? Odpověď zní, že se mně 
i mnoha dalším lidem mé generace zdá zacházení sou-
časné vlády i jejích předchůdkyní s našimi univerzita-
mi v mnoha ohledech naprosto ostudné. Myslím si, 
že jejich politika představuje pro jisté zásadní akade-
mické hodnoty vážnou hrozbu, a jsem přesvědčen, že 
naději zvrátit tento vývoj má pouze taková organiza-
ce jako Rada na obranu britských univerzit, která by 
mohla získat masovou podporu a není vázána loajali-
tou k politickým stranám nebo zatížena spojením s ně-
jakou konkrétní akademickou institucí.

V posledních dvou desetiletích jsme svědky stále 
většího vládního usměrňování akademického života. 
Je správné, aby si v demokratické zemi zástupci lidu 
mohli být jisti, že jsou státní peníze správně investo-
vány a že státní vysoké školy od nich aktivně přejíma-
jí odpovědnost. Ale nyní vyžadovaný stupeň kontroly 
účtů a hospodaření je přehnaný, nefunkční a většinou 
představuje plýtvání časem a zdroji. A co je důležitěj-
ší, snaha nastolit na vysokých školách pravidla trhu 
je v hrubém rozporu s pravým účelem univerzitního 
školství. Studenti jsou považováni za „spotřebitele“ 
a vybízeni, aby si zvolili takový studijní směr, s jehož 
diplomem mají nejlepší vyhlídky na výdělek. Od vy-
sokoškolských učitelů se očekává, že budou „produ-
kovat“, výzkum že zaměří na tržně využitelná témata 
a jeho „výstupy“ se budou měřit jedním metrem a vá-
žit jako pytle s obilím. Po univerzitách se chce, aby vy-
učovaly a zkoumaly ne to, v čem ony budou vidět hlu-
boký smysl, ale to, co slibuje největší �nanční zisk. 
Místo aby se mohly považovat za spolupracovníky na 
společném díle, jsou tlačeny k tomu, aby se staly kon-
kurenty na trhu. 

Vedení univerzit však tento nátlak ve většině pří-
padů kupodivu vůbec nevyvedl z klidu, a to z něko-
lika zřejmých důvodů. Při rozdílném �nancování 
v každé ze čtyř částí Spojeného království a různoro-
dosti těch asi sto čtyřiceti institucí, které dnes nesou 

Téma: Ohrožení britských univerzit?

V tomto ročníku by se chtěla redakce Kontextů zaměřit na problematiku vysokých škol a vysokoškolského vzdě-
lávání, a to nejen v české či evropské, ale pokud možno v celosvětové perspektivě. Tato oblast je totiž v posled-
ních desetiletích v prudkých proměnách a turbulencích, a to nejen díky rozpadu komunistického systému, jak 
jsme se mohli ještě před dvacetiletím naivně domnívat. Obrovský zájem o tento typ studia, otázky spojené s jeho 
�nancováním, částečná degradace akademických hodností jsou jen pověstným vrcholem ledovce – někde v ni-
tru vysokoškolských systémů zřejmě doutnají mnohem významnější spory, které se týkají smyslu tohoto studia 
v souvislosti se zachováním univerzitních a obecně akademických tradic a hodnot. Nyní přinášíme texty, které 
upozorňují na to, že diskuse se stává naléhavá i na Ostrovech, této staré univerzitní velmoci. Články z doku-
mentu Rady na obranu britských univerzit a doprovodných podpůrných reakcí předních britských odborníků, 
jakož i osobní komentář profesora Rudolfa Haňky, jsou uvedením do našeho pokusu tematizovat na stránkách 
Kontextů jednu z klíčových a symptomatických otázek naší současnosti. 

J� H
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jméno univerzity, je prostě nemožné, aby se vytvořila 
nějaká jednotná fronta. Britských univerzitních vi-
cekancléřů, kteří mají především �nanční zájmy, se 
zmocňuje pochopitelná nervozita, že přijdou o zdro-
je peněz, když vybočí z řady. Jejich nejčastější reakcí 
na jakékoli další i sebeškodlivější opatření není od-
por, ale hledání cestičky, jak je využít ve prospěch své 
školy. Například systém hodnocení vynikající kvali-
ty výzkumu „research excellence framework (REF)“ 
má, jak známo, jisté nežádoucí rysy, ale protože slibu-
je přinést více peněz, vedení předních „výzkumných 
univerzit“ jej bez ohledu na jeho intelektuální dů-
sledky podporuje. Ostatní začínají po vzoru neúspěš-
ných fotbalových klubů kupovat ber kde ber univer-
zitní „hvězdy“, aby v soutěži REF mohli vůbec uspět. 
Také vedou své akademické pracovníky k tomu, aby 
neplýtvali silami na učení, ale věnovali je smolení vý-
zkumných záměrů, jejichž cílem není ani tak rozpra-
covávat dané téma, jako spíše zajistit přísun peněz 
zvenku. Je výmluvné, že když Rada hledala zakláda-
jící členy, u současných vicekancléřů narazila na ne-
zájem, zatímco bývalí přední zástupci univerzit nevá-
hali ani minutu.

Situace je taková, že v univerzitním prostředí vlád-
ne hluboká nespokojenost. Její hlavní příčinou nejsou 
ani tak chybějící �nance – ví se, že vysokoškolské vzdě-
lání je drahé a doba je těžká –, ale spíše pocit, že po-
chopitelný zájem zlepšit národohospodářské výsledky 
spolu s ideologizovanou vírou v moc trhu způsobily, že 
hlavní hodnoty univerzitního školství musí jít stranou 
a jsou opomíjeny. Univerzitní vzdělání má tedy stu-
dentům pomoci rozvinout na nejvyšší míru intelektuál-
ní a kritické schopnosti, což je hodnota sama o sobě, 
a chce je vybavit i dovednostmi, které budou v nejis-
té budoucnosti zásadně důležité. Vědci i studenti by 
však měli mít možnost prohlubovat své znalosti i chá-
pání fyzického i lidského světa, v němž žijeme, čistě 
pro sebe, bez ohledu na jejich komerční využitelnost. 
Výsledkem takového svobodného objevování je hlub-
ší, morálně motivovaný zájem o přírodu i lidstvo, kte-
rý je v naprostém protikladu k hodnotám trhu. Rada 
má tedy za úkol nejen vypořádat se s jistým systémem 
krátkodobých politických zadání, ale musí bojovat 
s jakousi podivnou „�lozo�í“.

Názornou ilustrací této �lozo�e je, že odpovědnost 
za univerzitní školství byla přenesena z Ministerstva 
školství na Ministerstvo obchodu, inovací a odbornos-
ti. Odráží se i v tom, že v moderním vysokém školství 
bují byrokracie a autoritářské manažerské struktury. 
Doufám, že se v reakci na růst počtu, moci i platů uni-
verzitních úředníků Radě na obranu britských univer-
zit podaří prosadit zavedení kolegiálnějšího a demo-
kratičtějšího způsobu fungování. Tradice akademické 
samosprávy je velmi stará – má být pouhou utopií, že 
zase nahradí stávající byznysmenský model řízení?

Rada rozhodně nebude mít nouzi o neodkladná té-
mata, na něž by se měla zaměřit. Doufám, že bude pro-
sazovat nahrazení současných rad pro �nancování vy-
sokého školství, které jsou nástrojem vlády postrádají-
cím intelektuální i morální nezávislost, nějakými auto-
nomními mezičlánky typu bývalého Univerzitního 
grantového výboru, které by si mohly vydobýt respekt 
jako zprostředkovatelé mezi univerzitami a politiky. 

Také doufám, že se Rada zasadí o to, aby výzkum-
né rady již nepodléhaly tlaku vlády. Měly by být méně 
aktivní v rozhodování o směrech výzkumu a vrátit se 
k dříve běžnému úzu, že spíše reagují na podněty. Nej-
lepší kvali�kaci pro stanovení směrů, kudy se má in-
telektuální úsilí ubírat, mají vědci a odborníci, ne po-
litici a byrokrati. 

I vládní usměrňování toho, co se má na univerzi-
tách učit, mělo své neblahé důsledky. Jsem skeptický, 
pokud jde o přínos upřednostňování přírodovědných 
a technických předmětů, když se přitom nechává na 
tržních preferencích osmnáctiletých rozsah i obsah 
výuky v humanitních a společenských vědách. Jak 
bude za dvacet let vypadat studium čínštiny, ruštiny, 
němčiny nebo i francouzštiny, jestliže necháme o je-
jich osudu rozhodovat trh? A přitom všechny jmeno-
vané jsou důležité pro naši ekonomickou budoucnost 
i pro to, abychom porozuměli jiným kulturám.

Rada na obranu britských univerzit nutně bude 
mnohonázorová platforma, jejíž členové budou há-
jit různé postoje. Budou však mít společné přání na-
stolit přiměřenější vztah mezi univerzitami a vládou 
a obhájit hlavní cíle akademického života. Rada by se 
neměla ohlížet zpátky, ale musí se soustředit na to, jak 
nejlépe uplatnit staré hodnoty v nových podmínkách. 
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Tento záměr se neobejde bez diskuse, hledání a sebe-
kritiky. V některých ohledech si univerzity musejí za-
mést před vlastním prahem, zejména pokud jde o za-
měření na studenty. Důraz kladený na výzkum často 
vedl k podceňování výuky a energie vynaložená na zís-
kání platících zahraničních studentů ne vždy odpoví-
dala péči o ně během jejich pobytu.

Britské univerzity patří k našim národním pokla-
dům a v zahraničí mají vynikající zvuk. Neměly by se 
dostávat do ohrožení nekompetentními, i když dob-
ře myšlenými vládními politickými kroky. Doufám, 
že jakmile bude Rada na obranu britských univerzit 
příští týden ustavena, její členstvo se z akademických 
pracovníků a studentů rozroste i na absolventy, rodiče 
studentů a na všechny, kdo si svrchovaně lidských čin-
ností učit se i učit jiné, rozšiřování lidských vědomostí 
a intelektuálního života cení.

Keith Thomas je zvoleným členem All Souls College 
v Oxfordu a bývalý předseda Britské akademie.

Podobenství o penězích a talentu

M R

Politikové a vy, kdo všechno přepočítáváte a hodnotí-
te podle „výstupů“, varuji vás – jestliže nedokáže brit-
ská akademická půda nabídnout svobodu vyjadřování 
a prostor k myšlení nejlepším mozkům světa, čeká ji 
úpadek a pád.

Před padesáti lety Robbinsova zpráva o vysokém škol-
ství, manifest rozvoje britského univerzitního vzdě-
lávání napsaný s inteligencí a vhledem, jichž se jeho 
pozdějším kolegům želbohu nedostává, předložila jas-
ně formulovanou vizi odpovídající své době. Dnes je 
vysoké školství nesrovnatelně rozvinutější, ale někte-
ré věci se nezměnily. Důkladné vzdělání, jehož se do-
stane našim nejschopnějším mladým lidem, je stále 
veřejně prospěšnou věcí i soukromou hodnotou, do-
konce je dnes pro budoucnost našeho národa důleži-
tější než kdy jindy. Současné otřesy ale dávají v sázku 
kvalitu našich univerzit, a jakmile kvalita jednou po-

klesne, bude těžké, ne-li nemožné ji obnovit, zejména 
proto, že jsme součástí celosvětového systému, v němž 
jiné země posilují svůj vliv. Zprávy v zahraničním tis-
ku o tom, co se tu děje, již působí jako činitel odrazu-
jící zahraniční studenty i profesory. Myslím, že nyní, 
kdy se náš vysokoškolský systém rozrostl, by tu měla 
být různorodější „ekologie“ institucí, více pružnosti 
a vzájemné spolupráce – v tomto ohledu se může-
me učit ve Spojených státech i u nejlepších britských 
vzorů (například jmenovitě u e Open University). 
Ovšem Rada na obranu britských univerzit bude (po-
právu) bít na poplach před změnami, které by mohly 
zničit kvalitu a způsobit rozkol, který by byl na pře-
kážku nutným reformám. Z univerzit se totiž stala po-
litická kopaná.

Vláda se zaklíná tvrzením, že „peníze jdou na stu-
denta“. Ale je jisté, že tržně podmíněná volba studen-
tů pod �nančním tlakem bude zvyšovat úroveň stu-
dia, zlepšovat kvalitu a výkon, anebo se spíše uchýlí 
k „měkčím“ a lacinějším řešením? Výběr univerzity 
je jeden z klíčových životních kroků, ne jako když 
si vybíráte jídlo v restauraci. Navíc současný systém 
nemá s volným trhem nic společného – ve skutečnosti 
jsou poplatky drženy v úzkých mezích, existují kvóty 
(nedůsledně uplatňované) a stupeň centrální regula-
ce doprovázený vázaností na státní �nance prostřed-
nictvím dotačních a výzkumných rad, což podkopává 
autonomii a zvyšuje administrativní náklady na všech 
univerzitách. 

Současný systém zainteresovanosti podceňuje jed-
nu věc, která bezpochyby patří k akademickým inves-
ticím – přímou výuku a sebevzdělávání. Robbins pro-
hlásil, že univerzitní učitel má tři povinnosti: učení, 
výzkum a „bádání s re�exí“. „Bádání s re�exí“ bylo po-
tlačeno, i když je důležité samo o sobě i pro obohacení 
výuky i výzkumu. 

Když si akademická obec stěžuje na dnes vládnoucí 
„manažerský“ a „instrumentální“ přístup k výuce, ris-
kuje, že bude obviněna z povýšeného elitářství a zane-
dbávání svých povinností vůči veřejnosti. Proti tako-
vým tvrzením se však lze ostře ohradit. Mí akademičtí 
kolegové berou nesmírně vážně výuku i dobro studen-
tů, výzkumu věnují tolik sil, že to místy hraničí s po-
sedlostí, a jejich výzkumným záměrům rozhodně nelze 
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vytknout povrchnost – zpochybňována je tedy pod-
statná součást jejich života a profesní reputace. Mají 
pocit marnosti z toho, že jejich odborné snahy narážejí 
na stále větší omezení a administrativní překážky.

V přírodních i humanitních vědách jsou nezbyt-
nými předpoklady tvůrčích výsledků důvěra a vyso-
ká morálka. Na nejlepších univerzitních ústavech toto 
ovzduší panuje a měl jsem to štěstí, že jsem mohl strá-
vit mnoho let na jednom takovém v Cambridgi. Ale 
i tam teď morálka upadá – v přestávkách na kávu se 
spíš než ideje probírají granty, systém hodnocení vyni-
kající kvality výzkumu, jistota pracovního místa a po-
dobné věci. Pokud budou takové zájmy příliš strašit 
v hlavě i těm nejlepším z mladých akademiků, vyhlíd-
ky na udržení vynikající kvality nemají velkou naději.

Grantové agentury by nejlépe pomohly těm nej-
kvalitnějším univerzitám a zvýšily pravděpodobnost 
objevů s velkým „impaktem“, když by přilákaly a mo-
tivovaly talentované jedince – a ponechaly jim vlast-
ní úsudek.

Za názorný příklad mohou posloužit nositelé No-
belovy ceny za fyziku za rok 2010, Andre Geim a Kon-
stantin Novoselov. Oba působili na Manchesterské 
univerzitě, kde objevili nový materiál grafen s mimo-
řádnými silovými a elektrickými vlastnostmi, a s ním 
i možnost nové převratné technologie. Při svém po-
kusu se slupováním [gra�tu] používali obyčejnou le-
picí pásku. Byla to typická „malá věda“, která potře-
bovala intelektuální svobodu, čas a podporu okolí, což 
jim Manchesterská univerzita poskytla. Oba Rusové 
k nám přišli v 90. letech minulého století. Takové 
lidi musíme vítat a pěstovat si je, aby stále platilo, že 
Velká Británie je zemí, kde se dělá ten nejmodernější 
výzkum. 

Každému badateli jistě udělá radost, když jeho prá-
ce má nějaký společenský nebo hospodářský dopad 
i mimo univerzitní půdu, ale ne vždy se bere v úva-
hu, jak nepředvídatelné, nekonkrétní a časově vzdá-
lené jsou takové výstupy. Například vynálezci laseru 
v 60. letech 20. století využili myšlenek, s nimiž přišel 
o čtyřicet let dříve Albert Einstein, a zdaleka nemoh-

li tušit, že jejich vynález za několik desítek let bude 
sloužit v oční chirurgii a k výrobě DVD. To dává za 
pravdu skepticismu, pokud jde o možnost hodnotit 
„výstupy“, na nichž závisí dotace, jako pod drobno-
hledem a příliš krátkozrace. Ještě hůře proveditelné je 
předpovídat přínos výzkumu, když ještě není u konce 
– ale Rada pro výzkum ve strojírenských a fyzikálních 
vědách požaduje i u žadatelů o první grant „jasně vy-
mezit celostátní přínos jejich výzkumu ve výhledu na 
10–50 let“!

Většinu �nancí na výzkum spolkne několik málo 
univerzit, které poskytují vysokoškolské vzdělání na 
všech fakultách. Ale navzdory trendu ke koncentra-
ci je zásadně důležité nebrat hierarchizaci za hotovou 
věc a udržet takový systém, který umožní, aby se vy-
nikající kvalita (a nové vysoké školy) objevily v systé-
mu kdekoli. 

Leicesterská univerzita (kde jsem hostujícím pro-
fesorem) je světová třída v genetice a ve vědě o vesmí-
ru. To ovšem nikdo nenaplánoval. Shodou okolností 
tam pracovali vynikající mladí odborníci na tyto obory 
a soustředili kolem sebe větší výzkumné týmy. Systém, 
který v 70. letech 20. století převládal, to umožňoval. 
A mohli bychom uvádět další příklady dnes zavede-
ných výzkumných týmů, jejichž činnost nastartovali 
jeden nebo dva jedinci. Nemělo by se trvat na výběro-
vosti do té míry, že by se to už nemohlo stát.

Naše univerzity patří k těm nemnoha institucím 
v Británii (další je BBC), které se těší velké oblibě a za-
slouží si ochranu. Jistě si můžeme dovolit je podporo-
vat, a nepodporovat je, to si dovolit nemůžeme. Bez 
morálky a optimismu to nepůjde. Po celém světě se 
snažíme získat studenty i profesory, a skutečně hrozí, 
že pokud nedokážeme talentované lidi získat a udržet, 
úpadek bude nezadržitelný. Rada na obranu britských 
univerzit by tyto zájmy měla jasně de�novat a trvat na 
tom, aby byly všechny strukturní změny důkladně na-
plánovány a také provedeny.

Martin Rees je emeritní profesor kosmologie a astrofyziky, 
člen Trinity College v Cambridgi a královský astronom.
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Rada na obranu britských univerzit je nezávislá 
na jakékoli politické straně, a ačkoli se stavíme 
proti mnoha návrhům současné vlády, východis-
ka, k nimž máme námitky, byla stejně zřejmá i za 
její předchůdkyně. 

Naší hlavní zásadou je, aby Rada na obranu brit-
ských univerzit svou existencí napomáhala veřejné 
prospěšnosti univerzitního vzdělání. K tomu má 
sloužit devět dílčích cílů:
 – hájit a podporovat charakter britských univer-

zit jako prostoru, kde studenti mohou plně roz-
víjet své schopnosti, kde výzkum i výuka usilují 
o nejvyšší úroveň a kde se mohou pěstovat in-
telektuální činnosti bez ohledu na bezprostřed-
ní hospodářský prospěch z nich;

 – prosazovat, aby univerzitní vzdělání, diplomo-
vé i postgraduální, bylo dostupné všem studen-
tům, kteří je dovedou využít;

 – neustupovat ze zásady, že výuka a výzkum jsou 
pro univerzitu nezastupitelné činnosti, a jedna 
nemůže být vykonávána na úkor druhé;

 – zajistit, aby univerzitám při jejich odpověd-
nosti za potřeby studentů a i celé společnos-
ti zůstalo hlavní slovo, pokud jde o obsah vy-
učovaných předmětů a užívané výukové meto-
dy. Univerzitní vzdělání poskytuje studentům 
i profesní průpravu, a mělo by tedy absolventy 
vybavit takovými duševními schopnostmi a in-
telektuální pružností, které jsou nutné, mají-li 
být schopni vyhovět požadavkům rychle se mě-

nící ekonomické situace. Mělo by rozvíjet rozu-
mové schopnosti, rozšiřovat znalosti a vhled do 
věcí a umožnit absolventům vést plnější a hod-
notnější život;

 – zdůrazňovat, že stejně jako má akademický vý-
zkum zásadně důležité společenské a hospodář-
ské uplatnění, usiluje i o zlepšování našich zna-
lostí a chápání fyzického světa, podstaty člově-
ka a všech forem lidské činnosti;

 – zajistit, aby metody užívané k �nančnímu hod-
nocení kvality univerzitního výzkumu nevedly 
k předčasnému nebo zbytečnému publikování 
a nebránily vzniku velkých prací, které vyžadují 
dlouhotrvající úsilí;

 – nebrat akademikům volnost zaměřit výuku 
i výzkumnou a badatelskou práci tím směrem, 
jakým to vyžaduje jejich téma;

 – zachovat zásadu instituční nezávislosti, podpo-
rovat akademickou samosprávu a zajistit, aby 
úkolem řídicích a správních zaměstnanců bylo 
usnadňovat výuku a výzkum;

 – zajistit, aby britské univerzity dále šířily a tlu-
močily světové kulturní a duševní dědictví, aby 
napomáhaly celosvětové výměně a pěstovaly 
nezávislé a kritické myšlení, které je nezbytné 
pro rozkvět každé demokratické společnosti.

Více informací o Radě na obranu britských univer-
zit, včetně údajů o možném členství, hledejte na 
www.cdbu.org.uk. Přeložila Pavla Doležalová.

Manifest reformy
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Je těžké s cíli Rady pro obranu britských univerzit v je-
jich podstatě nesouhlasit. Já sám jsem jejím členem, 
i když si zároveň myslím, že je nutné oddělit nostalgii 
po časech, kdy vše bylo lepší a policisté nebyli mlad-
ší než já, od reality doby, ve které žijeme. To ovšem 
neznamená, že bychom se neměli snažit zlepšit věci, 
o kterých víme, že nejsou správné. 

Na Cambridžské univerzitě jsem začal pracovat 
1. 5. 1972 jako Assistant Director of Research, což 
bylo poměrně vzácné akademické funkční místo, kde 
se ode mne očekávalo, že se budu hlavně soustředit na 
výzkum bez povinnosti normálních přednášek. Právě 
jsem se vrátil ze Spojených států, kde jsem pracoval 
s na tu dobu moderním počítačem od �rmy Digital 
Equipment Corporation, a tak jsem požádal svoji fa-
kultu, ať mi jeden PDP11/45 pro moji práci koupí. 
Stál v té době skoro desetinásobek mého ročního pla-
tu, ale to, že ho potřebuji, stačilo. Žádné vypisování 
grantové žádosti, prostě nic, kromě stručného zdů-
vodnění, co s ním míním dělat (chtěl jsem pracovat 
s digitálním hodnocením snímků v medicíně). Za pár 
měsíců byla jedna místnost patřičně upravena, počítač 
nainstalován, na malý tým se nějak našly peníze a by-
lo to. Institucionální prostředky fakulty byly pro toto 
dostatečné, nebylo nutné žádat o výzkumný grant. Ty 
byly určeny na větší a nákladnější projekty. Dnes by 
to tak snadno nešlo.

Proč o tom vůbec píši? Chci tím ukázat, že šedesá-
tá a sedmdesátá léta byla svým způsobem výjimečná. 
Velká Británie se vzchopila z válečné krize a snažila se 
udržet svůj vysoce selektivní meritokratický univerzit-
ní systém a to se odráželo prakticky ve všem. Dvě tře-
tiny univerzit, které existují v Británii dnes, tehdy ještě 
buď vůbec nebyly na světě, nebo právě procházely prv-
ní fází svého zrodu jako polytechniky. Takzvaný „bi-
nární princip terciárního vzdělávání“, s kterým krátce 

předtím přišel Anthony Crossland, byl každému jasný. 
Polytechniky byly levnou cestou, jak vychovat odbor-
ně zaměřené kádry bez nákladů spojených s rozšiřová-
ním univerzitního sektoru, navíc obvykle založeného 
na drahém výzkumu. Povšimněme si, že Harold Mac-
millan údajně někdy v té době řekl, že binární systém 
je jasný a pouze blázen by se někdy snažil přeměnit 
polytechniky na univerzity. (K tomu nakonec došlo 
v roce 1992.) Na britských univerzitách v té době stu-
dovalo něco kolem 200 000 studentů a od roku 1960, 
kdy byl zaveden systém státních grantů, univerzity pře-
staly vybírat od svých studentů školné, které za ně za-
čal platit stát. Tím se ovšem stávaly postupně mnohem 
více závislými na �nancování od státu, ale to se jaksi 
přecházelo. Ekonomice se vedlo relativně dobře a pe-
něz bylo celkem dost.

Nepřehlížejme ale to, že univerzity jako takové 
se od svých počátků jako ekleziastické instituce před 
osmi sty či tisíci lety (Bologna, Padova, Paříž, Oxford 
a Cambridge) neuvěřitelně změnily a stále se mění. Je 
tedy snadné si myslet, že vždy vypadaly tak, jak si je 
my z naší vlastní zkušenosti pamatujeme, a to, že se 
od té doby změnily, musí nutně znamenat, že dnes je 
konec akademické autonomie, že jejich úroveň klesá 
a že za to vše může spolupráce s průmyslem, vláda či 
školné. 

Ovšemže je nesmysl argumentovat tím, že place-
ním školného se ze studenta stává „zákazník“, který se 
tedy může chovat „tržně“ a vybírat si předměty, které 
pro něj budou výhodné na pracovním trhu. (Stejně 
jako je podle mne scestné si myslet, že osmnáctiletí 
studenti mají tvořit polovinu AS VVŠ.) I když škol-
né či něco podobného odjakživa před rokem 1960 na 
všech britských univerzitách existovalo, k ničemu ta-
kovému nedocházelo a zhruba polovina studentů si 
tehdy vybírala jako obor umění a humanitní vědy. 

Je nutné oddělit nostalgii od reality doby, 
ve které žijeme

R H
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Dnes je to pouze něco přes 10 %! Na 130 či kolika 
britských univerzitách dnes studuje asi 850 000 řád-
ných studentů a asi stejný počet studuje dálkově. Par-
ticipace 45 % mladých lidí v terciálním vzdělávání je 
o něco nižší než v ČR, ale i tak je mnohem vyšší než 
před 50 lety.

Rozmach vysokoškolského sektoru v Británii je po 
této stránce téměř srovnatelný s Českou republikou. 
Podstatný rozdíl ovšem existuje v podpoře vysoko-
školského výzkumu, který s tímto rozvojem v Britá-
nii celkem drží krok, i když došlo ke snížení institu-
cionálního podílu na úkor účelového. Jako člen Aka-
demického senátu Cambridžské univerzity jsem před 
třiceti lety měl nejednu slovní potyčku s tehdejším 
vicekancléřem Sirem Peterem Swinnerton-Dyerem, 
který byl jako předseda University Grants Committee 
(UGC) duchovním otcem Research Assessment Excer-
cise (RAE) a stál za rozvojem �nancování založeného 
na výsledcích.

Tak či onak, současný trend vede ke snižování ná-
kladů na vzdělávání jednoho studenta a s tím ruku 
v ruce přicházejí pokusy o jakési měření efektivnosti 
univerzity jako vzdělávací instituce a o její přeměnu 
v komerční jednotku s vicekancléřem jako její CEO. 
Pokud univerzity chtějí lepší �nancování, tak si to 
údajně musí zasloužit a hlavně vykázat.

Musím se přiznat, že jako jeden z těch, kteří jsme 
v osmdesátých letech donutili Cambridžskou univerzi-
tu, aby se objektivně podívala na svůj způsob adminis-
trativní samosprávy, jsem v té době měl spíše na mys-
li to, abychom svého vicekancléře vybírali veřejným 
konkurzem, a ne dvouletou rotací mezi hlavami Kolejí 
(jako byl třeba vybrán Sir Peter, i když musím rychle 
dodat, že on byl jeden z těch lepších), abychom snížili 
naši závislost na příspěvcích od státu a abychom se více 
otevřeli okolnímu světu, místo toho, abychom byli ve-
řejností chápáni jako věž ze slonové kosti, která dostává 
Nobelovy ceny, ale to je v podstatě asi tak vše. 

To se nám z velké míry podařilo. Náš vicekancléř 
je dnes vybírán veřejným mezinárodním konkurzem 
na funkční období sedmi let a zatím byla vždy vybrá-
na vědecká osobnost s vysokou mezinárodní reputací. 
Miliardový rozpočet Cambridže je dnes pouze z 30 % 
založen na příspěvcích od státu. V osmdesátých letech 
to bylo kolem 90 %! To jsou jistě kroky správným smě-
rem. Stále dostáváme Nobelovy ceny, ale současně se 
neuvěřitelně rychle kolem Cambridge rozrostl průmysl 
založený na objevech z univerzity, který dnes zaměst-
nává na sto tisíc lidí. 

Nicméně, co s tím ale také přišlo a nás všechny pře-
kvapilo, je podstatný nárůst manažerů toho či onoho 
druhu na univerzitě a nečekaná ztráta pocitu sounále-
žitosti hlavně u mladých akademiků. Něco, s čím ni-
kdo z nás, kteří jsme reformy prosazovali, nepočítal. 
Dříve jsme většinu administrativní samosprávy dělali 
sami. Jak člověk stárnul a postupoval po akademickém 
žebříčku, tak se tím více zapojoval do řízení a samo-
správy univerzity, obvykle členstvím v té či oné odbor-
né komisi, a neviděli jsme potřebu to měnit. O tom, 
že Cambridžská univerzita jsme my ‒ the Chancellor, 
Masters and Scholars ‒, kdo ji tvoříme, řídíme a spra-
vujeme, nikdo tehdy nepochyboval a odráželo se to 
v každodenním životě. Dnes se z univerzity stal pouhý 
zaměstnavatel, který potřebuje „odborné“ manažery 
na to, aby ty akademiky nějak zvládl. To nás rozhod-
ně zaskočilo a stále překvapuje.

Rada na obranu britských univerzit má smysl a je 
dobré ji podpořit. Proto jsem se také stal jejím čle-
nem. Nesmíme se ale pokoušet vrátit se do historie. 
Tudy cesta nevede. Musíme hledět vpřed, ale přitom 
se z minulosti poučit.

Rudolf Haňka je člen a bývalý Vice-President Wolfson Col-
lege, Cambridge a člen Gonville and Caius College, Cam-
bridge. Od minulého roku je hlavním vědeckým poradcem 
předsedy vlády ČR.
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Honzo, jsi dnes v cizině i v Česku uznávaným odborní-
kem na dějiny a teorii designu. Jak ses k zájmu o tuto 
problematiku dostal?

V první polovině šedesátých let jsem před studiem dě-
jin umění na FF v Brně absolvoval brněnskou Střední 
uměleckoprůmyslovou školu (tzv. Šuřku), takže teo-
reticko-historický zájem je v mém případě naroubo-
ván na praktický výtvarný trénink. V Ústavu pro teorii 
a dějiny umění ČSAV v Praze, kde jsem měl to štěs-
tí dostat před polovinou sedmdesátých let po studiu 
práci, jsem měl jako obor přidělenou moderní archi-
tekturu a design, poněvadž moje diplomka a doktorát 
byly o české meziválečné architektuře. V Oslo v Nor-
sku, kam jsem se začátkem osmdesátých let „vyženil“, 
jsem potom zakotvil na nově vzniklém Institutu prů-
myslového designu. Specializace na design mi vyhovo-
vala, protože jsem postupně pochopil, že architektura 
mi byla trochu velká. Jedna důležitá okolnost, která 
vedla k tomu, že jsem se ocitl právě v Norsku, byla ta, 

Architekti a designéři by měli opustit představu,
že moderní doba má pouze jeden správný styl
Rozhovor s Janem Michlem o problémech teorie 
a praxe modernistického designu a architektury

J M (1946) je profesorem historie a teorie designu na Vysoké škole archi-
tektury a designu (AHO) v Oslu, hostujícím profesorem Fakulty informatiky 
a mediálních technologií při Høgskolen i Gjøvik (HiG) v Norsku a čas od času 
přednáší také na VŠUP v Praze. Narodil se v bývalém Československu, po absolvo-
vání Uměleckoprůmyslové školy v Brně pokračoval ve studiu na dnešní Masaryko-
vě univerzitě (PhDr., 1975) a na univerzitě v Uppsale ve Švédsku (�l.kand., 1971). 
Předmětem jeho studií byly dějiny umění, jazyky a hospodářské dějiny. Od začátku 
osmdesátých let žije v Oslu v Norsku. Jeho hlavním badatelským zájmem je teorie 
designu, konkrétněji modernistická �loso�e designu, její kritiky a alternativní pří-
stupy. K těmto tématům se vztahuje i jeho obsáhlá publikační činnost. Přes čtyřicet 
jeho textů, v angličtině, norštině či češtině, je dostupných na jeho webové stránce 
janmichl.com. Koncem minulého roku vydal v nakladatelství Barrister & Principal 
knihu Funkcionalismus, design, škola, trh s podtitulem Čtrnáct textů o problémech 
teorie a praxe moderního designu. Při této příležitosti vznikl následující rozhovor.

že můj otec, Josef B. Michl, pracoval za minulého re-
žimu jako docent skandinávské literatury a jazyků na 
Filozo�cké fakultě v Brně, se specializací na Norsko, 
takže naše rodina měla v rámci omezených možností 
blízké vztahy ke Skandinávii.

Proč ses vlastně rozhodl emigrovat?

Důvodem, proč jsem se snažil dostat do ciziny, byl po-
cit rostoucí absurdnosti intelektuálního života v Čes-
ku. Uvědomoval jsem si sice, že můj problém byl 
v mnohém velmi luxusní: na rozdíl od mnoha jiných 
jsem nejenom měl práci, ale navíc práci mezi celou řa-
dou skvělých hlav tehdejší české kunsthistorie, a osob-
ních nepříjemností s komunistickou mocí jsem zůstal 
ušetřen. Nicméně kombinace prostředí plného inte-
lektuálně výjimečných lidí s nutností chovat se vzhle-
dem různým interním politickým okolnostem trpně 
byla deprimující. Zároveň mi nebylo jasné, co bych 
mohl na situaci změnit tím, že bych se stal disidentem, 
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a navíc jsem na konfrontace nikdy moc nebyl (tedy, na 
intelektuální ano, na mocenské ne).

Pochybnosti o funkcionalismu 
a levé avantgardě

Jak jsi jako mladý student v komunistickém Českosloven-
sku vnímal funkcionalismus?

Počátkem šedesátých let, když jsem začal studovat na 
Šuřce v Brně, byl funkcionalismus a avantgarda pro 
mne i mé spolužáky to naprosto „nejrajcovnější“. Na 
pozadí zatuchlého socialistického realismu v umění 
a architektuře působila meziválečná avantgarda jaksi 
čerstvě a odvážně. Tehdy jsem ještě nechápal ani to, 
že avantgardu bylo v šedesátých letech možno začít 
znovu vytahovat na světlo proto, že v podstatě všichni 
avantgardisté byli socialisté a mnozí byli komunisté, 
ani to, že její přitažlivost souvisela s tím, že avantgar-
disté v pohledu šedesátých let reprezentovali nezkaže-
né, protože v Česku mezi válkami dosud nepraktiko-
vané socialistické ideály. A teprve později jsem taky 
pochopil, že onen dojem čerstvosti a odvahy souvisel 
s atmosférou politické a ekonomické svobody první 
republiky, tedy s něčím, co avantgardisté chápali jako 
naprostou samozřejmost.

Předpokládám, že ke změně pohledu přispěly zejména 
tvé zkušenosti ze zahraničí, neboť jsi na přelomu šedesá-
tých a sedmdesátých let studoval na univerzitě v Uppsale 
ve Švédsku.

Dvouletý pobyt v nesocialistické cizině, v době, kdy 
člověku bylo mezi třiadvaceti a pětadvaceti, byl v mno-
ha ohledech převratný zážitek. Ano – pobyt vedl mimo 
jiné k tomu, že jsem se postupně začal dívat podstatně 
jinak na řadu jevů i autorů, které jsem do té doby, tak 
jako velká řada ostatních lidí okolo, hodnotil velmi vy-
soko. To se týkalo v podstatě všeho toho, co se mi do té 
doby jevilo, stejně jako řadě intelektuálně založených 
kamarádů, jako jakési možnosti obrody vládnoucího 
marxistického myšlení. Z piedestalu postupně popa-
dala nejenom architektonická avantgarda, ale také 
její super-uctívaný teoretik Karel Teige i jeho zdánli-

vě umírněný kolega Karel Honzík, a rovněž mezi čes-
kými revizionistickými �lozofy nanejvýš respektovaný 
Martin Heidegger.

Jak ses vlastně tehdy do Švédska dostal?

Můj otec získal v roce 1969 v konkurzu, vypsaném 
československým ministerstvem školství, místo lekto-
ra češtiny na univerzitách v Uppsale a ve Stockholmu, 
a mně se tam po dva roky jeho lektorování poštěstilo 
zůstat. Na uppsalské univerzitě se mi podařilo navázat 
na mé předchozí tři ročníky studia dějin umění v Br-
ně, což se stalo díky velkorysosti tehdejšího šéfa kated-
ry dějin umění v Uppsale profesora Rudolfa Zeitlera, 
který byl původem Němec a který ve třicátých letech 
odešel před Hitlerem přes Prahu do Švédska. 

Profesora Zeitlera, který byl nejenom známým 
kunsthistorikem, ale také, jak se ukázalo, výrazným 
nepřítelem totalitních ideologií, se mi ale hned při 
úvodním rozhovoru nechtě podařilo vyvést z míry, 
když jsem mu s jistou hrdostí oznámil, že můj ob-
divovaný brněnský učitel dějin umění, profesor Vác-
lav Richtr, se snaží interpretovat umění na základě �-
lozo�e Martina Heideggera. Mám ještě před očima, 
jak Zeitler po této informaci s výkřikem „Jésusmarjá!“ 
vyskočil ze židle a dlouhými kroky začal rázovat přes 
svou rozlehlou pracovnu, přičemž rozhazoval rukama 
a formuloval různé metodologické námitky, na něž 
jsem tehdy nebyl s to odpovědět, a z nichž si pamatu-
ju jenom otázku: „No a co prosím vás dělá s ikonogra-
�í?“ Později, po ne zcela úspěšném eseji o Marshallu 
McLuhanovi, který mne tehdy, na rozdíl od profesora 
Zeitlera, velmi zaujal, jsem dostal za úkol si dobře pře-
číst text přednášky od Maxe Webera „Věda jako po-
volání“, a nato jsem si vybral v rámci zkoušky knihu 
Umění a iluze od Ernsta Gombricha, o níž jsem po-
prvé četl zmínku právě u McLuhana. Díky Webero-
vi a Gombrichovi a později dalším autorům jsem po-
stupně, v podstatě až po návratu do Česka, začal lépe 
chápat Zeitlerovu nevoli vůči Heideggerovu myšlení. 
Nicméně není pochyb o tom, že Heidegger je fascinu-
jící autor, také v tom smyslu, že jazyk jeho textů má 
zvláštní poeticko-hypnotické kvality, a čtenář si občas 
připadá trochu jako králík před krajtou. 
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Takže Zeitlerův anti-totalitní postoj byl iniciační?

Setkání s profesorem Zeitlerem bylo ve zpětném po-
hledu veledůležité. V šedesátých a sedmdesátých le-
tech byl v Česku, jak známo, Heidegger předkládán 
jako svého druhu lék na marxismus, či alespoň pro-
středek k jeho „oživení“. Teprve postupně jsem si ujas-
nil, že pravděpodobný důvod, proč byly marxismus 
a heideggeriánství pociťovány jako jaksi kompatibilní, 
bylo to, že oba typy myšlení, asi díky společným hege-
lovským kořenům, mají výrazný sklon chápat umění 
jako výraz spíš než jako komunikaci na základě kon-
venčních prostředků. V umění podle tohoto názoru 
jde tedy o zjevování či odhalování pravdy doby: Zeit-
geist, doba, epocha atd. v sobě údajně obsahují svou 
pravdivou podobu a tu je umělcovým nejvyšším úko-
lem vyjádřit. Umění chápané jako výraz je myšlenka, 
která se zároveň dost přesně „rýmuje“ i s programem 
modernismu: architektura a design mají být výrazem 
moderní doby, lépe řečeno moderních determinujících 
faktorů. Vzhledem k tomuto cíli jsou potom veškeré 
předchozí výtvarné idiomy, styly, konvence a tradice 
prohlášeny za nepoužitelné: z dnešní časové perspek-
tivy začínají použitelné dějiny umění teprve od mezi-
válečné avantgardy. Podobný postoj je známý z mar-
xismu: předmarxističtí (či nemarxističtí) �lozofové 
údajně neměli dnešku co říci, protože jejich myšlení 
bylo výrazem minulosti (anebo chybného chápání pří-
tomnosti), a v každém případě výrazem jejich chybné 
třídní příslušnosti. Stálá přitažlivost a zároveň i hlavní 
problém myšlenky umění jako výrazu doby je, že inte-
lektuálně fundamentuje naši potřebu povyšovat sama 
sebe nad ostatní a zároveň, tím že postuluje pro každou 
dobu pouze jeden pravdivý výraz, legitimuje nutnost 
mocenského potlačení jiných než takových „pravdi-
vých“ výrazů. Je to docela spolehlivý recept na to, jak 
vytvořit netolerantní elitu besserwisserů.

Během pobytu a studia ve Švédsku začátkem sedm-
desátých let jsem se také poprvé setkal s jinou než 
s mocenskou a ideologickou kritikou funkcionalismu, 
praktikovanou v Československu v padesátých letech 
a tehdy mechanicky importovanou ze Sovětského sva-
zu. Švédské kritiky funkcionalismu od konce šedesá-
tých let reagovaly na předchozích dvacet let švédské 

funkcionalistické výstavby, poté, co se funkcionalis-
mus stal o�ciální ideologií architektů, takže celá kritika 
se týkala hlavně praktických zkušeností s funkciona-
lismem. Když jsem po návratu později psal diplomku 
o české meziválečné výstavbě nájemních domů, měl 
jsem na mysli existenci oněch praktických kritik funk-
cionalismu; ty mi otevřely oči i cestu k dále se pro-
hlubujícímu kritickému postoji k funkcionalismu 
a avantgardě.

Pokud vím, nadchla tě také raná česká kritika avantgar-
dy z pera Ferdinanda Peroutky…

Ano, Ferdinand Peroutka byl v sedmdesátých le-
tech můj velký hrdina. U jednoho kamaráda jsem 
v knihovně jeho otce redaktora objevil svázané roč-
níky Peroutkovy Přítomnosti a záhy jsem se prolisto-
val k prvnímu článku později proslulé ankety „Proč 
nejsem komunistou“ z roku 1924, kterou jako první 
začal Karel Čapek. Byl jsem téměř omráčen věcností, 
přímostí a stručností Peroutkova úvodu k celé anketě. 
V záhlaví Čapkova textu stály následující jednoduché 
věty: „Věc vznikla tak, že mezi několik nekomunistů 
přišel komunista, a všichni se mu začali jaksi omlou-
vat, proč také nejsou komunisty. Potom si řekli, že 
bude nejlépe, když to každý napíše.“ V sedmdesátých 
letech v Česku, uprostřed každodenní záplavy užvaně-
nosti a mlácení prázdné slámy v kulturních médiích 

Národní akademie avantgardy, kresba Saula Steinberga, 
The Inspector, 1973.
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všude okolo, to působilo jako zjevení z jiného intelek-
tuálního světa. Ona věcnost, přímost a stručnost spolu 
s neokázalou inteligencí se potom ukázaly být charak-
teristickým rysem Peroutkova psaní vůbec, ať už jeho 
tématem byla politika nebo kultura. Navíc bylo mož-
né se spolehnout na to, že Peroutkův článek člověka 
téměř garantovaně rozesměje. Jeho humor ale spočí-
val především v tom, že podstatu problému, o němž 
uvažoval, byl s to vystihnout často zcela překvapují-
cími přirovnáními. V souvislosti s pozdější kritikou 
avantgardy mi přišlo rovněž osvobozující i poučné to, 
jak Peroutka už od raných dvacátých let ryl do své-
ho současníka a pozdější modly kultury šedesátých 
let, teoretika avantgardy a přesvědčeného komunisty 
Karla Teigeho. V roce 1923 v článku ironicky nazva-
ném „O té avantgarrde rrrévolutionairre“ se Peroutka 
opřel do redakce Devětsilu (další pozdější modly kul-
tury šedesátých i pozdějších let), jehož hlavní �gurou 
byl právě Teige. V článku se Peroutka zmiňuje o de-
větsilovské kritice současného uměleckého průmyslu 
a nadšení pro moderní tvary amerického železniční-
ho shrabovače sněhu, shrnutém v tvrzení, že železnič-
ní shrabovač sněhu je „cosi, co odpovídá duchu naše-
ho století a jeho potřebám neskonale lépe než výrob-
ky takzvaného uměleckého průmyslu“. K tomu Pe-
routka lakonicky dodává: „Ale fakta mluví o tom, že 
železniční shrabovač sněhu odpovídá duchu našeho 
století a jeho potřebám neskonale lépe v těch okamži-
cích, kdy duch století cítí potřebu smésti sníh s ko-
lejí, neodpovídá jim však v těch roztoužených chví-
lích, které se vyskytují i v elektrickém století, ve chví-
lích, kdy prostý soukromník zatouží postaviti si něco 
ozdobného do pokoje, kteréžto potřebě vyhovoval do-
sud umělecký průmysl.“ Zde je koncizně naskicovaná 
kritika celé řady problematických rysů avantgardního 
myšlení: teze o nutnosti z gruntu nového estetického 
výrazu nové doby – tedy nutnosti, kterou mimo mo-
dernistů sotvakdo pociťoval či sdílel, z toho plynoucí 
nutnosti estetického monopolu, bytostného formalis-
mu této ideologie, a nakonec i příbuznosti epocho-
vého myšlení avantgardistů s epochovým myšlením 
marxistů.

Inspirační zdroje: Gombrich, Hayek, 
Mises a Popper

V úvodu své knihy píšeš, že její myšlenková východis-
ka byla formována tvým dlouholetým obdivem ke čty-
řem anglicky píšícím badatelům rakouského původu: 
E. H. Gombrichovi, Friedrichu A. Hayekovi, Ludwigu 
Misesovi a Karlu R. Popperovi. To jsou velmi silná a za-
jímavá jména. V čem tě tito autoři inspirovali?

To, co bylo pro mne opravdu radikálně nové, byl jaksi 
dospělý, odpovědný způsob přemýšlení a psaní, který 
jsem nalézal u všech těchto autorů, včetně už jmeno-
vaného Ferdinanda Peroutky. Ujasnil jsem si to tak, že 
zde šlo o schopnost i vůli těchto myslitelů povznést se 
nad jednotku vlastní individuality, nebýt jejím zajat-
cem. Do té doby pro mne opravdu skutečná, a proto 
opravdu důležitá byla pouze individuální, osobní di-
menze mého života, a v tom mne posilovalo čtení lite-
ratury i setkání s lidmi inspirovanými západní recepcí 
buddhistických či hinduistických východisek a vůbec 
různými druhy mysticismu. To, co se rozumí oním 
vágním pojmem společnost, bylo v mém tehdejším 
pohledu něco v principu suspektního, cosi, co indivi-
duu v podstatě překáží, ruší a odcizuje ho sobě samé-
mu. Svobodou se rozuměla především vnitřní svoboda 
individua, otázky politických či ekonomických svobod 
v tomto já-světě nevznikaly. Zatímco jsem se do svých 
nějakých pětadvaceti zdržoval většinou ve světě svého, 
jak jsem se domníval, jedině reálného osobního já, se-
tkání s výše jmenovanými autory mi postupně otevřelo 
stejně reálný, ale mimo-osobní svět lidské společnos-
ti, existující na vnější straně onoho já. Pochopil jsem, 
že poměřovat vše pouze z osobního hlediska člověku 
prostě zabraňuje vidět, ba vůbec objevit nekonečně 
fascinující svět, který existuje za hranicemi mého já – 
a který funguje nezávisle na mně a přesto, že ho žád-
né superindividuum, žádný superdesignér pravděpo-
dobně neřídí. V tomto kontextu pro mne bylo úžasně 
nové, že Gombrich připisoval např. snobismu i touze 
po společenském statusu a reprezentaci, tedy tradičně 
opovrhovaným rysům chování, pozitivní a důležitou 
roli v otázce vzniku a vývoje uměleckých děl – ačkoliv 
osobně ho oba jevy bezpochyby odpuzovaly.
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Ano, v tomto ohledu byl Gombrich skutečně velmi pocti-
vým myslitelem. V čem jiném jsi u něho našel poučení?

Gombrichova kniha Umění a iluze z roku 1960, již 
ostatně skvěle přibližuješ čtenářům ve své vlastní ob-
sáhlé knize o tomto autorovi, postupně radikálně 
otřásla především mou předchozí naučenou tenden-
cí myslet v modernistických, případně marxistických 
kolejích, tj. skrze zděděné myšlení v pojmech epoch. 
To byla asi nejhlubší změna, a její důsledky byly kolo-
sální a objevuji je dodnes. V každém případě mi po-
stupně došlo, že otázka nestojí modernismus versus 
marxismus, jak jsme si mysleli v šedesátých letech, ale 
spíš modernismus i marxismus versus… jak to říct… 
versus metafyziky zbavený pohled na svět. Ne že by 
metafyzické otázky nebyly důležité, ale, krátce a zjed-
nodušeně, nelze je plést úplně do všeho. Možná by se 
dalo říct, že Gombrich i všichni ostatní výše zmíně-
ní myslitelé reprezentují vědecký (tj. o reálné vědění 
usilující) spíš než metafyzický (na představě mimolid-
ských aktérů založený) pohled na svět. 

Gombrich diskutoval především o předmoderním 
umění, vzniklém předtím, než ideje jako „duch doby“ 
ovládly myšlení umělců. Jak ale interpretovat moder-
nistickou architekturu a design, jimiž jsem se později 
zabýval, kde šlo o autory zcela prosáklé modernistic-
kou vírou v ducha doby? S touto otázkou se potýká, 
přímo či nepřímo, téměř každý text mé knihy. Gom-
brich se později v řadě článků věnoval i těmto součas-

nosti bližším otázkám, i když nikdy tak systematic-
ky jako problémům vzniku a povahy iluze v malířství 
a sochařství; otázek modernistické architektury a de-
signu se Gombrich navíc dotkl pouze okrajově – i když 
většinou vždy inspirativním způsobem.

A co Karl Popper, Gombrichův velký přítel a vzor?

Pokud jde o Poppera, jeho analýza a kritika totalitní-
ho myšlení od Platóna přes Hegela po Marxe vypíchla 
jeden společný rys takového myšlení, totiž jeho meta-
fyzicky či kvazimetafyzicky podloženou víru v histo-
rickou předurčenost. Z této víry potom pro její pří-
vržence plynula nutnost postupovat ve shodě s onou 
údajnou historickou předurčeností, někdy vyjadřova-
nou skrze požadavky již zmíněného „Ducha doby“. To 
byly myšlenky, které úžasně ostře osvětlovaly moder-
nistické myšlení. Historická prezentace dějin �lozo�e, 
z hlediska těchto tezí v Popperově Otevřené společnosti 
a jejích nepřátelích z roku 1945, byla pro mé oči zá-
sadně odlišná od marxistických či marxisticky inspi-
rovaných přístupů charakterizujících českou kulturu 
v šedesátých a sedmdesátých letech. Na rozdíl od stan-
dardního marxistického pohledu, který viděl např. Pla-
tóna či Aristotela v podstatě jako myslitele „s prošlou 
trvanlivostí“, bral Popper tyto �lozofy zcela vážně: ve 
své knize se s nimi s respektem přel a kritizoval je, jako 
by to byli jeho vlastní živoucí současníci. Přišlo mi, 
že toto je daleko realističtější postoj k minulosti než 
postoj modernistů. Postupně, velmi pomalu mi do-
šlo, že to, co označujeme jako minulost, není něco, co 
už jednou provždy přestalo existovat, a že také pojem 
přítomnosti je svou povahou nafukovací, respektive 
vyfukovací – jinými slovy, že velikost časových úseků, 
které oba pojmy označují, je zcela závislá na kontex-
tu, tedy na problému, který má člověk v tom kterém 
okamžiku či době na mysli. Proto lze v jednom kon-
textu oprávněně říci (a taky bylo řečeno), že Platóno-
vo myšlení je do té míry součástí naší přítomnosti, 
že západní �lozo�i lze chápat jako systém poznámek 
pod čarou k Platónovi – zatímco vzhledem k jinému 
kontextu je Platón pevnou součástí minulosti vzdále-
né skoro 2 500 let. Připomínka kontextuální povahy 
přítomnosti i minulosti byla zásadně důležitá pro po-

E. H. Gombrich 
byl na jaře 
v roce 1993 
hostem tehdejší 
Středoevropské 
univerzity 
v Praze. Kresba 
Jan Michl
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rozumění i kritiku modernismu, o něž se pokouším 
ve své knize. „Moderní doba“, jejíž povahu si moder-
nisté kladli za cíl vyjádřit, byla nutně moderní dobou 
modernistů samotných, nikoliv všech ostatních, jak 
se domnívali či jak si přáli, protože byla nutně vyme-
zena speci�ckým kontextem daným cíli modernistů, 
a k těm většina ostatních lidí, stojících mimo moder-
nistický tábor, neměla téměř žádný vztah. 

Dalším nápadným a velice inspirujícím rysem Pop-
perových textů (stejně jako Gombrichových, Hayeko-
vých či Misesových, a ostatně také Peroutkových) bylo, 
že považoval přímo za svou morální povinnost psát jas-
ně, zřetelně a srozumitelně, na rozdíl od velké většiny 
tehdejších revizionisticko-marxistických či heidegge-
rovských českých intelektuálů (i když tehdy psát ne-
jasně byla do jisté míry otázka sebezáchovy).

Jak do toho všeho zapadá Friedrich A. Hayek, jenž se mi-
mochodem s Popperem a Gombrichem také velmi dobře 
znal? A v čem tě inspiroval Ludwig Mises?

O Hayekovi jsem četl poprvé krátkou zmínku asi 
rovněž v Gombrichově Umění a iluzi. Po návratu ze 
Švédska, poté, co jsem v Brně dokončil studium dě-
jin umění a začal pracovat v Praze, jsem si Poppero-
vy i Hayekovy knihy vyhledal v pražské Univerzitní 
knihovně, kde byly kupodivu k dispozici bez omezení. 
Hayekova Cesta do nevolnictví z roku 1944 byla strhu-
jící kniha postavená na liberalistické tezi, formulované 
už dříve mimo jiné také Hayekovým mentorem Mi-
sesem, že řízené hospodářství předpokládá stále a stá-
le rozsáhlejší pravomoci státu a tím stále menší roz-
sah svobody pro jednotlivce, až to vše skončí v nevol-
nictví. Bylo to především téma svobody a souvislosti 
ekonomické svobody s politickou svobodou, co vrhlo 
pro mne nové a cenné světlo na povahu avantgardy. 
Ta měla, jak známo, ambice společnost řídit směrem 
ke své vizi estetické jednoty, čemuž politické i ekono-
mické svobody liberalistického státu tím, že vycházely 
vstříc rozmanitosti preferencí a životních stylů obyva-
tel, stály v cestě.

Ludwiga Misese jsem trochu četl už v sedmdesá-
tých letech, ale daleko víc později, a hlavně v poslední 
době. Mises je ještě daleko nesmlouvavějším intelek-

tuálním odpůrcem marxismu než předchozí autoři, ne 
ani svou útočností jako svou intenzitou, což mu samo-
zřejmě nijak nepřidalo na jeho popularitě. Na rozdíl od 
svých tří mladších krajanů, z nichž dva nakonec nesli 
titul Sir (Popper i Gombrich) a třetí byl laureátem No-
belovy ceny za ekonomii (Hayek), nedosáhl Mises ni-
kdy podobného ocenění ze strany své profesionální ko-
munity ani v Rakousku, ani po emigraci do USA. Ne-
přestal ale nikdy psát a publikovat a v Americe vycho-
val několik intelektuálně brilantních a velmi samostat-
ných následovníků, jako jsou např. Murray Rothbard, 
George Reisman nebo Hans Hermann Hoppe. Čtení 
Misese, možná ještě víc než Hayekovy texty, mi stále 
znovu přímo i nepřímo připomíná, že svět moderní-
ho designu je produktem moderního ekonomického 
uspořádání, založeného na soutěži mezi nezávislými 
výrobci o přízeň, přesněji řečeno o peníze kupujících, 
tedy v podstatě na kapitalistické organizaci společnos-
ti, s níž stojí a padá.

O formalistické povaze funkcionalismu

Tvá kniha má trochu nezvyklý název – Funkcionalis-
mus, design, škola, trh. Jak ses zmínil, jsou v něm vlast-
ně obsaženy všechny čtyři kontroverzní oblasti, kterými 
se zabýváš…

Ano, název knihy naznačuje čtyři hlavní problémové 
okruhy, o nichž texty knihy pojednávají. Tezovitě shr-
nuto, ve svých textech říkám, že funkcionalismus byl 
převlečený formalismus; že design je lépe chápat jako 
redesign; že školy designu a architektury udržují při 
životě monopol modernistické estetiky v situaci este-
tického pluralismu moderní doby; a že trh je tím, co 
se funkcionalistická koncepce designu, stejně jako mo-
dernistická pedagogika, pokoušely eliminovat.

Začněme tedy u formalismu. Ve výtvarném umění tím-
to pojmem rozumíme přílišné zdůrazňování výrazových 
prostředků díla na úkor toho, co je zobrazováno. Jinými 
slovy, přeceňování formy a zdůrazňování jejího priorit-
ního postavení vůči obsahu. Ve své knize se snažíš doká-
zat, že i funkcionalismus měl formalistickou povahu.
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Dovol mi napřed říci pár slov o formalismu obecně. 
V souvislosti s architekturou a designem se oním kri-
tickým slovem formalismus myslí sklon architektů 
a designérů rozhodovat kon�ikty mezi estetickými 
a funkčními řešeními ve prospěch řešení estetických, 
tj. na úkor řešení funkčních. Řečeno jednoduše: je 
důležitější, aby budova či výrobek co nejvíce odpoví-
daly architektovým či designérovým estetickým před-
stavám, než aby co nejvíce fungovaly podle uživatelo-
vých představ. Formalismus v architektuře a designu 
je především důkazem toho, že výtvarné a nevýtvarné 
požadavky (funkční, technické, konstrukční, ergono-
mické a jiné) jsou vždy ve vzájemném kon�iktu a že 

je na zkušenosti a nápaditosti architekta či designéra, 
do jaké míry je dokáže sladit. Že architekti i designéři 
řeší kon�ikt na úkor funkčních spíše než estetických 
řešení, není překvapující: souvisí to s tím, že to, zda 
věci vypadají „dobře“, jsme s to posoudit daleko dříve 
a o mnoho rychleji než to, zda věci dobře fungují. Pro-
blematické estetické řešení většinou bije do očí, zatím-
co zjistit to, jak věci či stavby ve skutečnosti fungují, 
vyžaduje spoustu času. 

Je sice pravda, že sklon k formalismu se objevoval 
v každém stylově vypjatém období dějin architektu-
ry a designu, ale u modernismu souvisel formalismus 
se samotnou podstatou onoho hnutí. Modernisté, na 

Lept Jana Součka (1941–2008) z poloviny sedmdesátých let s názvem „Most“ lze číst jako autorův obrazný komentář k vítězství 
modernismu. Fascinováni letopočty, modernisté jak známo zásadně odmítli možnost zapojit do současné architektury a designu 
tvarová řešení, vytvořená předmodernistickými slohovými epochami. V době meziválečného pedagogického pluralismu takový 
postoj nebyl problém, tím se však stal ve druhé polovině 20. století poté, co modernismus zcela ovládl školy architektury a designu. 
V Součkově leptu je mezi světem modernistické estetiky a světem paralelně existujících předmodernistických tvarových řešení vy-
hlouben vodní příkop. Most, tradiční řešení spojující dva břehy, zde ale nic nespojuje; běží zcela absurdně středem vodního příko-
pu, jako jakási samoúčelná ukázka moderní technologie. Malý kamenný most s věží, vybíhající z ulice z náměstí v levé spodní části 
leptu, jakoby v ústrety světu na protějším břehu, je ruinou končící u druhého mostního oblouku. 
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rozdíl od předchozích představitelů stylové architektu-
ry, nepovažovali svou novou výtvarnou řeč za jimi vyvi-
nutý nový styl a už vůbec ne za novou módu, nýbrž za 
jakousi odhalenou estetickou pravdu moderní epochy, 
za její autentický výraz, který podle nich došel svého 
vyjádření právě skrze modernistické architekty a desig-
néry samotné. Architekt a designér byli v modernismu 
zároveň redukováni i povýšeni na médium, skrze nějž 
Moderní doba zjevovala svou estetickou tvář.

Jak mohli k něčemu tak intelektuálně pochybnému a ne-
skromnému dospět?

Zde musím přiznat, že tomu stále ještě úplně nero-
zumím; není mi jasné, zda a do jaké míry modernisté 
balamutili sami sebe a tím i ostatní vědomě, či nevě-
domky. Ať už je to jakkoliv, jednou z hlavních inspi-
rací modernistické posedlosti myšlenkou, že je třeba se 
odstřihnout od „minulosti“, byl velmi pravděpodob-
ně vznik dějepisu umění před zhruba dvěma sty lety. 
Teprve dějepis umění přinesl dnes už zcela přiroze-
nou představu o sledu historických epoch, i o slohové 
jednotě každé z nich. Začalo se poukazovat na to, že 
19. století, ač doba převratných změn, se utápí v re-
cyklování předchozích historických slohů a postrádá 
ve srovnání s předchozími epochami jak stylovou jed-
notu, tak svůj vlastní jedinečný stylový výraz. Moder-
nisté to vnímali jako jakési babylonské zmatení jazyků 
a řešení viděli ve znovuvytvoření autenticky nové, jed-
notné výtvarné řeči. Na tento jednolitý „dnešní“ stylo-
vý výraz měla moderní doba údajně historický nárok 
– ostatně podobně, jako byl socialismus a komunis-
mus ve stejné době považován za historicky předurče-
nou jednotnou formu moderní organizace společnos-
ti. Ve vlastních očích se tedy modernisté, stejně jako 
přívrženci marxistického socialismu, viděli přede vším 
ostatním jako zaměstnanci ve službách Historie, v pří-
padě architektů a designérů potom (ač to nikdo takto 
otevřeně netvrdil), ve službách Kunsthistorie.

Modernistům šlo tedy vlastně celou dobu o formu 
– o novou, moderní formu nové, moderní doby; proto 
se ostatně právem nazývají modernisté. Tato dominant-
ní starost o moderní formu do velké míry zastínila tra-
diční smysl architektury a designu, tedy to, že se budo-

vy staví a artefakty produkují pro uspokojení lidských 
uživatelů a lidských institucí, nikoliv pro uspokojení 
abstraktních pojmů, jako jsou „Nová doba“, „Nová 
epocha“ či jejich „Duch“.

Můžeš uvést nějaké konkrétní příklady takovéhoto upřed-
nostňování výtvarné formy „Nové doby“ před uspokoje-
ním uživatele?

Je například známo, že modernisté dvacátých let ze 
stylových důvodů odmítli řadu vyzkoušených před-
modernistických funkčních řešení, jako byly například 
sedlové střechy či římsy, nikoliv však z funkčních, ný-
brž z estetických důvodů. Nahradili je plochými stře-
chami a bezřímsovým ukončením fasád, protože chtě-
li, aby budova měla pádný kubický, tj. „moderní“ tvar. 
Bylo tedy považováno za méně důležité, že bez vystu-
pujících říms a okapů voda při dešti tekla přímo po 
bílé omítce fasády a brzy vytvořila špinavé šmouhy 
a že ze sedlových střech, jak známo, sjíždí v zimě sníh 
bez pomoci, na rozdíl od střech plochých, nemluvě 
o tom, že s plochou střechou přišel majitel domu záro-
veň o spousty krychlových metrů úložného prostoru. 
Je ovšem pravděpodobné, že majitel volil modernis-
tický design vily se všemi těmito funkčními problémy 
proto, že potěšení z nejnovějších módních řešení u ně-
ho převyšovalo potěšení z funkčnějších, avšak v jeho 
očích příliš tradičních řešení. Lze tedy říci, že forma-
lismus je více méně neproblematický tam, kde kupu-
jící dávají na základě vlastní volby přednost formálně 
vzrušujícímu novému řešení přesto, že si jsou vědomi 
funkčních nedostatků takových řešení. Problematic-
ký je formalismus tam, kde je uživatel postaven před 
hotovou věc, jako tomu např. bylo v případě novodo-
bých sídlišť, jejichž jednotná modernistická estetika 
byla obyvatelům zpravidla cizí.

Napadá mě otázka, proč někdy připisujeme tak velkou 
důležitost tomu, jak věci vypadají… Dokonce takovou, 
že se smíříme i s určitou nepraktičností?

Dá se myslím říct, že v podstatě ze stejného důvodu, 
z jakého nám záleží na tom, jak vypadáme my sami. 
Většinou nás těší, když ve vlastních očích vypadáme 
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upraveně spíš než zanedbaně a když jsme i fyzicky 
v dobré formě. Přitom ale toto potěšení zřejmě souvi-
sí s očekáváním, že tím pádem budeme vypadat dobře 
i v očích jiných lidí, obzvlášť těch, na nichž nám zále-
ží. Víme z vlastní zkušenosti, jak rozhodující je první 
dojem ze setkání s dosud neznámým člověkem, a be-
reme si z toho poučení. Že první dojem je nezřídka 
chybný, nemění nic na tom, že tento dojem je důležitý, 
protože ovlivňuje na dlouhou dobu, a někdy i trvale, 
pozdější vnímání onoho člověka. Totéž se týká i věcí, 
které si pořizujeme (tedy včetně onoho nezřídka chyb-
ného prvního dojmu…). Důvod, proč dáváme před-
nost výrobkům, které na nás dělají dobrý dojem, sou-
visí s tím, že se aktem koupě stáváme jejich vlastníky. 
Protože ve svobodné společnosti je každý vlastníkem 
sama sebe – naším prvním a základním soukromým 
vlastnictvím jsme my sami – proto také vše další, co 
vlastníme, se stává součástí nás samotných, a to jak 
psychicky, tak i sociálně – ať už se nám to líbí, nebo 
ne. Sklon vidět věci, které vlastníme, jako součást nás 
samotných mají v každém případě ostatní lidé a my se 
tomu přizpůsobujeme, protože sami nakonec vidíme 
vlastnictví jiných lidí podobně. Jako vlastníci věcí jsme 
tedy predisponovaní k tomu, abychom dávali přednost 
takovým artefaktům, které nás reprezentují dobře ve 
vlastních i cizích očích. To je také hlavní důvod, proč 
se postupně vynořila poptávka po architektech a de-
signérech, tedy specialistech schopných vycházet vstříc 
nejenom funkčním, ale i estetickým a reprezentativ-
ním preferencím objednavatelů či kupujících.

Nicméně zpět k funkcionalismu. Ačkoliv se pojmy 
modernismus a funkcionalismus většinou používají 
jako synonyma, někdy je praktické oba pojmy rozli-
šit, což v textech, kde jde o lepší porozumění termínu 
funkcionalismus, také dělám. Tam navrhuji chápat mo-
dernismus jako program, jehož cílem bylo přivést na 
svět novou architekturu a design, na něž má moderní 
doba údajně nárok, zatímco pojem funkcionalismus re-
zervuji pro konkrétní metodu, jak modernistického cíle 
dosáhnout. Musím ale hned podotknout, že funkcio-
nalismus je termín, který je velmi matoucí i velmi vý-
stižný zároveň. Matoucí je, pokud jej chápeme tak, jak 
slovo samotné zdánlivě naznačuje: totiž že architektům 
a designérům leželo na srdci především to, aby stavby 

či nástroje dobře fungovaly. Toto ale není a nikdy ne-
byl skutečný smysl pojmu funkcionalismus; tím by se 
funkcionalismus od budov či artefaktů minulosti nijak 
zvlášť neodlišoval, protože, nehledě k formalistickým 
úletům, měly dobré fungování tak či onak na mysli ar-
chitekti všech předchozích architektonických epoch. 
Termín je nicméně výstižný (a naznačená formalistická 
interpretace pojmu funkcionalismus snáze pochopitel-
ná), když funkcionalismus chápeme jako metodu mo-
dernismu. Nová forma, o níž modernisté neustále mlu-
vili, se měla vydolovat z „funkce“, protože ve „funkci“ 
byla podle nich už jaksi dopředu ukryta. Funkciona-
lismus je tedy jako termín výstižný v tom smyslu, že 
je připomínkou místa, kde bylo třeba ony nové formy 
hledat: totiž ve funkcích. Řečeno velmi stručně, funk-
cionalisté kladli tak velkou váhu na funkční řešení ni-
koliv z funkčních, ale z výtvarných důvodů.

Tím se dostáváme ke známému modernistickému hes-
lu „forma následuje funkci“, o jehož historii a smyslu 
máš v knize delší pojednání. I tuto formuli chápe vět-
šina z nás nesprávně, téměř v opačném významu, než 
byla původně myšlena. Tomuto mylnému výkladu pod-
lehli i mnozí znalci dějin umění, například již zmíněný 
E. H. Gombrich, jak na to v knize poukazuješ.

Nedorozumění stran výkladu hesla úzce souvisí s ne-
dorozuměním stran smyslu slova funkcionalismus, re-
spektive s oněmi už zmíněnými dvěma odlišnými vý-
znamy tohoto slova. Tak jako se funkcionalismus myl-
ně vykládá jako úsilí o lepší fungování věcí, stejně myl-
ně se dodnes vykládá i heslo „forma následuje funkci“. 
Klíč k oběma spočívá v pochopení, že termín i heslo se 
týkaly metody, jak se dobrat moderních forem, niko-
liv jak se dobrat funkčních forem. Funkcionalisté sami 
ovšem věřili, že kon�ikt mezi estetickými a funkčními 
řešeními je pouze zdánlivý, protože každý problém ob-
sahuje řešení, v němž estetická i funkční stránka spadá 
jaksi bezešvě v jedno. Podle jejich sebe-interpretace ne-
šlo tedy o formalismus, nýbrž o nalezení onoho ima-
nentního řešení, v němž jsou forma i funkce v napro-
sté jednotě. Z nemodernistického hlediska ale vidíme 
něco jiného: modernismus jako celek, funkcionalis-
mus jako metoda modernismu i heslo „forma násle-
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duje funkci“ postavily prostě službu „Moderní době“ 
nad tradiční službu uživatelům. 

To mělo ovšem pro uživatele neblahé následky, ne?

Bezesporu; z modernistického přesvědčení totiž plynu-
lo, že úkol vytvořit autentický sloh moderní doby bylo 
možno svěřit pouze těm školeným odborníkům, kteří 
pochopili, že nelze brát ohled na estetické preference 
publika, které není, jak známo, s to se odpoutat od mi-
nulosti. Modernistický cíl i funkcionalistická metoda, 
jak tohoto cíle dosáhnout, vedly v podstatě k tomu, že 
uživatel byl prakticky zcela vytěsněn z úvah o výtvarné 
stránce věcí: v modernistické teorii prostě nebylo pro 
estetické preference uživatele žádné místo. Tvar věcí či 
budov neměl za úkol lidského uživatele těšit, neměl být 
komunikací směrem k uživateli – měl být pouze výra-
zem funkcí (a v posledním ohledu moderní doby). Zda 
se takový výraz uživateli líbil nebo nelíbil, bylo pod-
le logiky modernismu lhostejné. Mělo tedy určité lo-
gické opodstatnění, když funkcionalisté odpovídali na 
námitky uživatele, že pokud se mu výsledná výtvarná 

řešení nelíbí, není to jejich problém, protože architekt 
skrze své funkční řešení pouze přivedl na svět objektiv-
ní, historicky nutnou formu skrytou ve funkčním za-
dání a nezávislou na vkusu kohokoliv – a protože tím 
jeho práce končí. Funkcionalismus jako metoda mo-
dernismu tedy úspěšně odejmul objednavateli či uživa-
teli – a v širším kontextu trhu jako takovému – právo 
(spolu)rozhodovat v otázkách týkajících se výtvarných, 
a nakonec i funkčních aspektů designu. Architektura, 
tradičně chápaná jako užitné umění napojené na uživa-
tele, se pod praporem funkcionalismu transformovala 
na cosi velmi podobného volnému umění, které tím 
spadlo do výhradní jurisdikce architektů-umělců.

Design – nebo redesign?

Podívejme se teď na další z klíčových pojmů, které v knize 
reviduješ. Co vlastně přesně rozumíme termínem „design“?
 
„Design“ je, jak známo, cizí slovo pocházející z anglič-
tiny a znamená záměr či plán. Proč zrovna z angličtiny 
vysvětluje jednak to, že průmyslová revoluce, s níž je 

J M

Funkcionalismus, 
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slovo design úzce spojeno, započala v Anglii, a jednak 
to, že anglicky mluvící Spojené státy se později staly 
další průmyslovou velmocí. Do češtiny stejně jako do 
ostatních neanglických jazyků proniklo slovo design 
teprve po druhé světové válce, většinou jako překlad 
amerického výrazu „industrial design“, tedy průmys-
lový design, což byl název nové profese, která vznikla 
v Americe v pozdních dvacátých letech minulého sto-
letí. Pojmem průmyslový design se většinou rozumí 
vypracování výtvarného řešení daného produktu. Vý-
tvarný návrh se ale téměř vždy dotýká celé řady jiných 
aspektů výrobku, a tudíž s nimi potenciálně koliduje. 
Ze strany designéra vyžaduje přinejmenším ohledy na 
tržní, ekonomické, technické, konstrukční, marketin-
gové a jiné stránky výrobku a výroby, a nejčastěji před-
pokládá přímou spolupráci designéra s odborníky na 
tyto aspekty. Termín průmyslový design, stejně jako 
slovo design, je ale v dnešním mediálním užívání větši-
nou spojován pouze s výtvarným, estetickým řešením. 
Samotné slovo design se nyní navíc stalo synonymem 
pro stále ještě nejmódnější výtvarný styl dneška, totiž 
modernistický minimalismus.
 
Není takovéto zúžení pojmu zavádějící?

Je i není. Není v tom smyslu, že žurnalisté i publikum 
jsou víceméně realisté a správně cítí, že designéři, stej-
ně jako architekti, jsou dnes s to navrhovat výtvarná 
řešení v podstatě v rámci pouze jednoho stylu (nic ji-
ného než abstraktní estetika se totiž už padesát let na 
dnešních školách architektury a designu nevyučuje), 
takže naprostá většina toho, co dnešní školení desig-
néři navrhnou a co se tudíž spojuje s pojmem design, 
je v očích publika přirozeně spojováno právě s mini-
malismem. Tudíž: design = minimalismus. Takové zú-
žení je ovšem problematické především ve školách de-
signu a architektury, kde ale situace naštěstí není úpl-
ně jednoznačná. Na jedné straně je zřejmé, že rovnice 
design = minimalismus je důsledkem obsesivní mo-
dernistické představy o legitimitě pouze jednoho mo-
derního stylu – což je představa, která po druhé svě-
tové válce postupně ovládla státní výtvarné školství 
v podstatě celého industrializovaného světa. Tato mo-
dernistická představa doposud nebyla nahrazena něja-

kou výraznou alternativou – tou může být podle mého 
mínění pouze konečné akceptování faktu, že moderní 
doba je dobou výtvarného pluralismu. Ten na školách 
existuje do jisté míry de facto, ne však de jure, a zdá 
se, že víc mezi designéry než mezi architekty. Školy 
architektury mají stále sklon uzamykat své absolventy 
téměř neprodyšně v abstraktní modernistické esteti-
ce, na rozdíl od designérů, kteří si dovolují daleko víc 
s modernistickou estetikou špásovat.

V textu nazvaném „Vidět design jako redesign“ cituješ 
v úvodním mottu myšlenku Karla Poppera: „…kdyby chtěl 
někdo začít od Adama, dál než Adam by se nedostal…,“ 
čímž chceš zřejmě naznačit, že modernistický design nebyl 
zase tak převratně nový, jak by se mohlo zdát…

Estetika modernistického designu rozhodně nebyla 
převratná v tom smyslu, že by byla výsledkem toho, 
že modernisté začali od Adama, lze ji ale nazvat pře-
vratnou v tom smyslu, že byla důsledně ne�gurativ-
ní. Ona nová modernistická řeč tvarů však nevznikla 
tak, že modernisté (jak si sami představovali) vyzvedli 
z hlubin Moderní doby její vlastní autentický estetický 
výraz, do té doby skrytý v jejím nitru či v nitru moder-
ních „funkcí“. Proces, skrze který modernistická este-
tika ve skutečnosti vznikla, byl tentýž, kterým vznikly 
všechny předchozí styly předchozích staletí a tisícile-
tí – totiž postupnými změnami, inovacemi, opravami 
předchozích existujících estetických řešení – nikoliv 
tím, že se designéři a architekti jaksi dali v plen moder-
ní době a jejím determinujícím faktorům. Je už dlou-
ho známo, že estetika architektonického i designérské-
ho modernismu má svůj původ v evropském post-ku-
bistickém ne�gurativním malířství a sochařství mezi-
válečné doby. Estetika modernismu tedy nevznikla tak, 
že by snad formy následovaly funkce. Vznikla jako tvo-
řivé rozvedení a aplikace už existujících či právě vzni-
kajících impulzů pocházejících z volného umění, tedy 
mimo vlastní oblast designu a architektury. Modernis-
té tedy nezačali od Adama, ale tak jako všichni jejich 
předchůdci: přepracováváním předchozích, velmi ino-
vativních, ale už existujících řešení.

Proti modernismem formovanému a po moder-
nismu zděděnému pojmu design, který naznačuje, že 



62 Kontexty 1/2013 63Rozhovor

designér či architekt začíná, či má začínat od Adama, 
připomíná zmíněný text, že činnost, pro kterou použí-
váme termín design, se ve skutečnosti týká přepracová-
vání, zlepšování, opravování či inovací a rekombinací 
už existujících předchozích řešení. Přišlo mi před lety, 
že nejrealističtější a nejpádnější revizi pojmu design 
možná nabízí slovo redesign. Tím, že redesign vlastně 
obsahuje slovo design, skrze něž v sobě podržuje indi-
viduální tvůrčí dimenzi, zároveň přitom prostřednic-
tvím předpony re- zdůrazňuje, že individuální tvůrčí 
proces má povahu postupných změn, zlepšování či re-
kombinací předchozích, už existujících řešení. Rede-
sign připomíná jinými slovy skutečnost, že design kaž-
dého komplexního výrobku, jenž vychází z designéro-
vých rukou, v sobě zahrnuje celou řadu inteligentních 
řešení, se kterými přišli předchozí designéři a které po-
slední designér přijal za své a na nichž dále staví nebo je 
modi�kuje či kombinuje s řešeními převzatými z jiné-
ho kontextu, a tím je dál rozvíjí. Pojem redesign pod-
trhuje skutečnost, že design, ať už jako proces, nebo 
jako produkt, má nikoli pouze individuální, ale vždy 
také kolektivní a evoluční rozměr.

Domnívám se, že pro designéry (i architekty) je 
v souvislosti se silným vlivem utopické ideologie mo-
dernismu důležité i prospěšné dívat se na design jako 
na redesign. Je to důležité také proto, že jak architekti, 
tak i designéři (jako ostatně většina uměleckých obo-
rů usilujících o udržení a zvýšení svého společenského 
statusu) mají sklon prezentovat svou profesi jako dale-
ko složitější, než jaká ve skutečnosti je. Viděno realis-
ticky, to, co architekti a designéři ve skutečnosti dělají, 
je ve své podstatě snadno pochopitelné: jde vždy o vy-
lepšování či rekombinace už existujících řešení, tedy 
vždy o redesign. Taková charakteristika neznamená, 
že praxe designu či architektury není dřina, znamená 
pouze, že její jádro se dá shrnout do jednoduše pocho-
pitelné charakteristiky.

Školy designu, monopol modernistické 
estetiky a trh

Nejzajímavější a asi nejkontroverznější myšlenka tvé kni-
hy se týká akceptování a podpory stylové rozmanitosti ve 
vzdělávání designérů a architektů. Pléduješ za zrušení 

pedagogického „Monopolu modernismu“, jak se jmenu-
je jedna z kapitol. Jsou dnešní vysoké školy opravdu stále 
modernistické?
 
Řekl bych, že ačkoliv se školy od sebe individuálně 
v mnohém liší a ačkoliv málokterá je dnes modernistic-
ky ortodoxní, mentální zeď oddělující svět schvalované 
modernistické stylové řeči od neschvalovaných před-
modernistických výtvarných idiomů ve školách přesto 
stále existuje. Řečeno jinak, myšlení v pojmech výtvar-
ných epoch „s prošlou výtvarnou trvanlivostí“, a tudíž 
pro použití „zdravotně závadných“ (abychom se drželi 
předchozí potravinářské analogie), je stále součástí na-
prosté většiny dnešních škol designu a architektury. To 
naznačuje, že ústřední myšlenka modernismu žádající, 
že Moderní doba musí mít svůj vlastní výtvarný výraz 
a že vše ostatní je pastiš, někde v pozadí stále přežívá. 
V knize jsem se snažil ukázat, že tento požadavek nemá 
a ani neměl jiný smysl než zajistit architektům a desig-
nérům monopolní výtvarné postavení, tedy výhradní 
právo rozhodovat o tom, jak má svět okolo nás výtvar-
ně vypadat, bez ohledu na požadavky trhu. Uznat, že 
ona Moderní doba modernistů je ve skutečnosti dobou 
rostoucí rozmanitosti výtvarných preferencí, že za zdmi 
modernistických škol jsou žádány i nabízeny nejenom 
modernistické, ale současně i nemodernistické a před-
modernistické výtvarné idiomy a že koncepce vzdělá-
vání uvnitř zdí škol by měly tento padesát let přehlíže-
ný fakt vzít vážně a začít poskytovat estetické školení 
také v nemodernistických a předmodernistických vý-
tvarných idiomech, zní uším pedagogů většinou jako 
zvrácený požadavek. Problém je asi v tom, že uznat 
tento požadavek znamená vzdát se nároku na výlučné 
postavení modernistické estetiky, a tím i vybojovaného 
a etablovaného výtvarně mocenského postavení archi-
tektů a designérů praktikujících tuto estetiku. 

Chtěl bych ovšem zdůraznit, že v knize v žádném 
případě nejde o odmítnutí modernistické estetiky; jde 
pouze a výhradně o odmítnutí jejího pedagogického 
monopolu, tedy o odmítnutí toho, co by se dalo na-
zvat „vedoucí estetickou rolí modernistů ve společnos-
ti“. Estetika modernismu získala monopolní postave-
ní v tom smyslu, že byla prohlášena za jedinou este-
tiku bez omezené trvanlivosti. Jak ale dokazuje praxe 
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architektury a designu posledního sta let, stejně ne-
omezenou trvanlivost vykazují i před- a nemodernis-
tické výtvarné idiomy; ty jsou znovu a znovu repre-
zentovány stavbami a artefakty, vzniklými paralelně 
s modernistickou architekturou a designem. Jde teď 
o to, prosadit i teoreticky onu staronovou myšlenku, 
že každý z historie známý výtvarný idiom, ať dnešní, 
včerejší či předvčerejší, má ve skutečnosti neomeze-
nou výtvarnou trvanlivost – že jde vlastně o soubory 
výtvarných vynálezů a že každý z těchto vynálezů je 
kdykoliv k dispozici nápaditým a nebojácným archi-
tektům a designérům.

Závěrem otázka, která napadne zřejmě každého čtenáře. 
Můžeš jmenovat nějaké zajímavé architekty či designé-
ry, kteří dělají variace na něco jiného než na avantgardu 
dvacátých let minulého století?

Můžu, ale rád bych napřed ještě jednou zdůraznil, že 
cílem mých textů bylo vytvořit mentální prostor pro 
akceptování moderní stylové rozmanitosti, a že mi 
tedy nešlo o prosazování nemodernistických výtvar-
ných idiomů na úkor idiomů modernistických, ale 
o jejich hodnotové zrovnoprávnění. V současné ar-
chitektuře, na rozdíl od designu, existují, zdá se, dva 
velmi oddělené světy: svět modernistických architek-
tů, o nichž se většinou celou dobu dovídáme z médií, 
a svět nemodernistických, tradicionalistických archi-
tektů, o nichž moc neslyšíme. Tyto dva tábory navzá-
jem většinou moc nekomunikují, ba lze říci, že se na-

vzájem nesnášejí. Mezi výrazné tradicionalisty patří 
např. architekti jako Robert Adam, Léon Krier, Liam 
O’Connor, Demetri Porphyrios, Robert A. M. Stern 
či Quinlan & Francis Terry; jejich stavby lze snadno 
najít na Googlu. V oblasti designu je na druhé straně 
nesnadné najít designéry, kteří jsou stejně nekompro-
misně anti-modernističtí jako tradicionalisté na poli 
architektury. Praxe modernismu v designu se v celku 
jeví jako méně ortodoxní a často více hravá než v ar-
chitektuře, což pravděpodobně souvisí s tím, že desig-
néři jsou ve větší míře než architekti nuceni vztahovat 
se k preferencím trhu. Jako ilustrace současného his-
toristně, eklekticky, či hravě modernisticky orientova-
ného designu mohou posloužit některé práce Maxima 
Velčovského, např. jeho Váza váz (2010) nebo sklenice 
ze série Unikate (2008), část projektu Fake it Easy od 
sklářského Studia Koncern (Jiří Přibyl a Martin Im-
rich) z roku 2009 či práce Bořka Šípka, jako např. Šá-
lek na čaj z devadesátých let, a mnohé jiné.

Rozhovor vedl F M

Ukázky z realizací současných nemodernistických archi-
tektů, otištěné v barevné příloze, jsou převzaty z publikace 
Martina Horáčka Za krásnější svět: Tradicionalismus v archi-
tektuře 20. a 21. století, která vyjde letos v nakladatelství 
Barrister & Principal.

Maxim 
Velčovský: Váza 
váz, 2010, foto 
K. Hrabětová.

Bořek Šípek: 
Šálek na čaj.



IObrazová příloha

PRAMENEM MODERNÍ DESIGNOVÉ ESTETIKY JE ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ

Zatímco v architektuře se nová modernistická estetika postavená na abstraktním umění objevila už ve dvacátých letech minulého 
století a v produktovém designu výrazně od padesátých let, v designu automobilů se začal minimalistický idiom uplatňovat tepr-
ve zhruba od osmdesátých let. Souhra pokročilejších technologií umožnila, aby se automobilový design zbavil posledního výrazně 
předmodernistického prvku zděděného z klasicizující estetiky, totiž motivu rámu okolo jednotlivých oken, reflektorů a brzdových 
světel. Výrazné orámování poskytující technický i optický přechod mezi karoserií a sklem zmizelo a sklo či plasty začaly být nyní ja-
koby vřezávány bez přechodu do těla karoserie. Rovněž řešení interiérů, zejména vnitřních stran dveří dnešních automobilů, má 
zřejmá estetická východiska v abstraktním malířství (viz např. obraz Bena Nicholsona, 1951). A je to pouze náhoda, nebo svědčí 
přední reflektory VW Golf IV o designérově znalosti mašinistických motivů v díle Františka Kupky (detail obrazu Machine comique, 
1928, Centre Pompidou)? Automobilový design posledních několika desetiletí je další připomínkou, že současná designová esteti-
ka není nějakým vedlejším výsledkem tzv. funkčních řešení, ale že jde o cílevědomý styling, dodnes čerpající z estetiky puristických 
a jiných směrů mezi- a poválečného abstraktního malířství. To se týká i nových typů rámů, které v posledních letech začaly obepí-

nat celky bočních oken automobilů a které nyní fungují jako společný znak dražších typů vozů. 
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V industriálních společnostech 19. století se vedle stále výraznějšího stylového pluralismu v architektuře a designu objevoval ne-
ustále rostoucí počet průmyslových konstrukcí, strojů, nástrojů a zařízení do té doby nevídaných tvarů. Modernisté – reprezentanti 
teze, že moderní doba musí mít tak jako předchozí epochy vlastní, stylově jednotný výraz – viděli výtvarný pluralismus své doby 
jako politováníhodnou historickou úchylku. Podle nich patřila budoucnost nové „strojové estetice“. Jejich vize stylově jednolité mo-
derní epochy, postavené na „estetice stroje“, ale přehlížela, že nové stroje a konstrukce byly pouze prostředkem, nikoliv cílem indu-
striální produkce; vlastním cílem průmyslové výroby bylo zvyšování produktivity práce a snižování výrobních nákladů. Tento vývoj 
vedl k postupnému růstu životní úrovně, a tím i k rostoucí rozmanitosti výtvarných preferencí zvyšujícího se počtu stále zámožněj-
šího obyvatelstva. Zatímco moderní sociálně mobilní západní společnost charakterizovala stoupající poptávka po estetické roz-
manitosti, snahou modernistů bylo naopak výtvarnou rozmanitost potlačit a nahradit stylovou jednotou. Tato snaha nabyla na in-
tenzitě během druhé poloviny 20. století, poté co modernistická vize jednotného stylového výrazu plně ovládla evropské výtvarné 
školství a ostatní výtvarné instituce. Stylová rozmanitost nicméně zůstává základním rysem moderní doby. Výše klasicizující fasáda 
domu v Praze z konce 19. století; americké otočné křeslo, zhruba 1850; neobarokní kartuš na fasádě budovy VUT v Brně, 1911; ele-

mentární tvary detailů strojů a zařízení; ocelová konstrukce železničního mostu v zálivu Forth ve Skotsku, 1890.

MODERNÍ DOBA = STYLOVÁ ROZMANITOST
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Současní nemodernisticky orientovaní výrobci a designéři chápou historizující, figurativní, dekorativní, ornamentální a iluze vy-
užívající typy designu jako něco podobného evergreenům. Proto považují za legitimní je užívat i dnes, tedy nezávisle na tom, kdy 
původně vznikly. Mediálně dominující svět modernistického designu a architektury ale dosud vychází z tradičního přesvědčení, že 
moderní doba má (mít) pouze jeden, tj. modernistický stylový výraz, a že nic jiného legitimní není. To zřejmě vysvětluje, proč his-
torici architektury a designu i dnešní architekti a designéři v podstatě vytěsnili existenci současného nemodernistického designu 
ze svého zorného pole a proč dnešní školy architektury a designu neučí studenty jinou než modernistickou estetiku. Mezi lidmi, 
kteří profesně nepatří ke světu modernistického umění, jsou však nemodernistické stylové idiomy stále oblíbené, a není pravděpo-
dobné, že se to někdy změní: moderní doba je dobou stylového pluralismu. Výše několik ukázek nemodernistických typů designu, 
vyráběných na začátku 21. století: hotelový nábytek inspirovaný stylem Art Deco, Německo; barokizující mosazné svícny, Skultu-
na, Švédsko; dekorativní viněta piva Spendrups, Švédsko; ornamentálně zdobený a tvarově historizující čajový hrnek z anglického 
servisu; plastové nádobky se šťávou z citronu a z limetky, napodobující tvary plodů; iluzionisticky provedená ikona aplikace pro 
Apple iPad; současná švédská prodejna bytového zařízení, mj. s historizujícími typy nábytku; ornamentální květináče s motivem 

akantu, Norsko. 

JAK SE DÍVAT NA SOUČASNÝ NEMODERNISTICKÝ DESIGN
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Masivní vyhlídková rampa vysoko na prudkém horském svahu poskytuje úchvatný pohled 
na aurlandské rameno Sogneordu v západním Norsku. Rampa, otevřená v roce 2006, je 
ukončena deskou z čirého skla, fungující jako zábradlí. Skleněná deska je ale ukotvena do 
stěn a podlahy rampy tak, že se z nějakého důvodu vyklání od diváka ven, směrem k pro-
pastně hlubokému údolí. Toto řešení způsobuje, že se řada diváků neodvažuje ke středu 
desky přiblížit, protože se necítí bezpečně, a drží se při okrajích rampy (počet lidí trpících 
strachem z výšek se odhaduje na více než deset procent obyvatelstva). Deska byla navíc pů-
vodně uchycena ke stěně a podlaze rampy elegantními, ale málo nápadnými úchyty. Ty byly 
technicky pravděpodobně zcela dostačující, ale asi proto, že byly tak málo nápadné, pocit 
nebezpečí u diváků ještě stupňovaly. Později byly tyto úchyty nahrazeny daleko masivněj-
šími, a ošklivými, variantami s nápadnými šrouby (viz fotografie) a horní část desky byla do-
datečně zvýrazněna kovovou lištou. Konečné vysvětlení toho, proč se skleněná deska vyklá-
ní od diváka ven, místo aby se nakláněla k němu (což by nepochybně přispělo k pocitu jeho 
bezpečí) poskytuje přiložená kresba. Z ní je patrné, že se deska vyklání proto, aby se její úhel 
shodoval se sklonem nohy rampy, která, jak kresba ukazuje, svírá vůči horizontální části ram-
py úhel zhruba šedesáti stupňů. Přitom ale nohu rampy zakrývají okolní stromy svahu, takže 
onen formálně kompoziční důvod, proč architekti desku nechali vyklánět, nemá běžný divák 
v podstatě vůbec možnost pochopit.

STYL JE ČASTO DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ ÚČELNOST
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Jak ukazují bloky sídliště ze sedmdesátých let minulého století v Oslu v Norsku, modernisté nebyli o nic méně 
hypnotizováni stylovými normami než jejich předchůdci, přívrženci historizujících stylů. Aby fasády domů 
na fotografii vytvořily dojem tzv. pásových oken (které podle jednoho z pěti Le Corbusierových bodů Mo-
derní architektury platily od dvacátých let minulého století za typický znak Moderních staveb), běžela okna 
všech ložnic v celé šířce místnosti, tj. od stěny ke stěně. Toto pro architekty esteticky vzrušující řešení fasády 
ale znemožňovalo uživatelům interiérů funkční rozmístění nábytku: skříně, palandy, police či křesla umístěné 
do blízkosti okenních stěn znesnadňovaly nebo přímo zabraňovaly otevírání oken. (Dnes jsou ve všech blo-
cích původně dvě okna ložnic vyměněny za jedno, umístěné uprostřed.) Modernistický formalismus byl vý-
sledkem dodnes rozšířené, metafyzicky podložené představy, že architekt či designér své době dluží její vlast-
ní, údajně historicky nutný stylový výraz, který se musí radikálně odlišovat od vzhledu architektury předchozí. 

STYL JE ČASTO DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ ÚČELNOST
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Liam O’Connor, pomník posádkám bombardérů RAF padlým v druhé světové válce 
(RAF Bomber Command Memorial), Londýn, 2010–2012.

Rob Krier – Léon Krier, Cité Judiciaire, Lucemburk, 1991–2009.

UKÁZKY Z REALIZACÍ SOUČASNÝCH NEMODERNISTICKÝCH ARCHITEKTŮ
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Léon Krier, Poundbury, Velká Británie, výstavba od roku 1993.

Nigel Anderson / ADAM Architecture, tři obytné domy, uprostřed tzv. „Růžový hrad“, 
Poundbury, po roce 2000.

UKÁZKY Z REALIZACÍ SOUČASNÝCH NEMODERNISTICKÝCH ARCHITEKTŮ
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Jiří Přibyl, Martin Imrich, Studio Koncern: Fake It Easy, 2009, foto Filip Šlapal.

SOUČASNÝ HISTORISTNĚEKLEKTICKÝ, HRAVĚ MODERNISTICKY ORIENTOVANÝ DESIGN

Maxim Velčovský: Unikate 2. Maxim Velčovský: Unikate 4.
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Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla 
dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlej-
te o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru udělil každé-
mu Bůh. (…) nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všed-
ním službám.

Řím 12; 3 a 16

Je zajímavé, kde všude v dlouhém devatenáctém stole-
tí můžeme uvidět působení ambiciózního důstojníka, 
který se pokusil sjednotit pod svou císařskou korunou 
a vojenským žezlem Evropu. V romantismu se mu lec-
kde podařil jakýsi nový návrat – v restaurační dusné 
atmosféře působila jeho postava znovu atraktivně, svo-
bodně a přitom pevně, revolučně a současně cílevědo-
mě. S Juliánem Sorelem se poprvé setkáváme, jak čte 
ještě na otcově pile Napoleonovy vzpomínky, místo 
aby pracoval. Mají na mladého chlapce fascinující vliv. 
Korsičana nevnímá jako bestii, kterou bylo třeba za-
hubit, aby mohla Francie i Evropa svobodně vydech-
nout, naopak, v jeho romantické obrazivosti je Napo-
leon mužem, který to někam dotáhl, který se stal moc-
ným, bohatým a slavným. Juliánovi je jasné, že to musí 
být jeho celoživotní vzor. Chce být jako On – hrdý, ne-
ústupný, odvážný, chce se vyšvihnout za každou cenu 
ze svých nuzných poměrů. Jeho hvězda začne také 
stoupat, směřuje ale (ostatně podobně jako u Napo-

Julián Sorel: Napoleonské „Já“

J H

leona) k předurčenému pádu. Juliánovi se stane osud-
ným dobývání žen, je to tudíž jen Napoleon nejmenší, 
pokud je Napoleon III. Napoleonem malým.

Odpor, který Julián cítil při myšlence, že by musel jíst se 
služebnictvem, mu nebyl vrozen. Aby si dopomohl ke štěs-
tí, byl by snesl mnohem trapnější věci. Ten odpor pochá-
zel z Rousseauových Zpovědí. Jeho obraznost čerpala své 
představy o světě z této jediné knihy. Sbírka úředních zpráv 
velké armády a Paměti ze svaté Heleny doplňovaly jeho 
bibli. Za ty tři knihy by se byl dal zabít. Jiným nedůvěřo-
val. (s. 24)

Skoro to na první pohled vypadá, jako by Červený 
a černý byl historickým románem, jakousi napoleon-
skou historií naruby. Ale není tomu tak. Dějiny jsou 
v podání Stendhalově pouze matricí, s níž nakládá 
značně so�stikovaně, pokud nechceme říci svévolně. 
Jedná se spíše o využití, případně poodkrytí, nikoli 
úplné odhalení reálných událostí. Čtenář ví, že se jed-
ná o restauraci, že s Juliánem prožívá dobu kolem roku 
1830, kdy se schyluje k další revoluci, i když nikoli 
tak zásadní, jako byla ta před čtyřiceti lety. Stendhal 
si ale s historií pohrává, nenechává ji promluvit jasně 
– mění postavy, místa, děje. Jeho pojetí vystihl přesně 
Ilja Erenburg v předmluvě k českému vydání:

Václav Černý se ve svých přednáškách o romantismu a realismu zmiňuje o tom, že Stendhal o sobě prorokoval, 
že bude pochopen až kolem roku 1880, přičemž jádro jeho díla vzniklo v letech třicátých. Na tomto proroctví 
je zřejmě něco pravdy. Všechny tři romány Henriho Beyla-Stendhala jsou na rozhraní stylů a obsahují mnoho 
úrovní, které lze pochopit až po několikerém čtení. I dnešní čtenář se může oprávněně ptát: Jsou to milostné 
romány, jakási červená knihovna 19. století? Jsou to romány psychologické, rozebírající pomocí dialogů a intro-
spekcí hlubiny nitra hlavních hrdinů, mužů i žen? Jsou to sociální romány, vystihující v dokonalých popisech 
restaurační dobu v její složitosti a nejednoznačnosti? Jsou to antiklerikální texty, v nichž se pranýřuje pokrytec-
tví, povrchnost, ultramontánství, propojení duchovenstva se šlechtou? Možná že jsou tyto romány vlastně vším 
– o to složitější může být jejich hodnocení.
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Znamená to, že Stendhal psal o tom, co neznal? Naopak, 
jeho romány jsou otřesné svou hlubokou věrohodností. 
L. N. Tolstoj řekl: „Jsem Stendhalovi zavázán víc než kdo-
koliv jiný. Naučil mne chápat válku. Kdo před ním popsal 
válku takovou, jaká ve skutečnosti je?… Všechno, co vím 
o válce, jsem se dozvěděl především od Stendhala.“ Stojí za 
to zamyslet se nad těmito slovy. Válka v románu Parmský 
klášter pramálo připomíná tradiční bitevní epopeje. Stend-
hal ukazuje bitvu u Waterloo očima mladého Fabrizzia: 
malý kousíček země, přeorávaný granáty, a pocity chlapce 
– strach, údiv, naivní hrdost… Stendhal nebyl u Waterloo, 
ale s válkou se setkal – v Alpách, na Berezině, v Německu. 
Staré vzpomínky mu pomohly v roce 1838 vylíčit Water-
loo, tak jako Tolstému pomohl Sevastopol při psaní Vojny 
a míru. (doslov, s. 468)

Jedná se zjevně o historii subjektivní, dnes by se 
řeklo o mikrohistorii viděnou očima prostého člově-
ka. Román předešel pochopení dějepisců o plných sto 
let. Autor je schopen popsat realitu „vnitřní“ s pomocí 
odhalení pocitů, myšlenek a rozpoložení románových 
postav. Jak se mu například podařilo vyjádřit vnitřně 
vyprahlou zemi po Napoleonově pádu, po válce, kdy 
se mír stal jakýmsi ustrnutím, kdy se vše zmenšilo, kdy 
vše zmalichernělo, zevšednělo! Jen v takové vyprahlé, 
nezalévané zemi může proto vzklíčit pravá vášeň, zno-
vuobnovený cit lásky. Pozorovací Stendhalův talent 
této zvláštní vyprahlé doby je velmi realistický:

Od Napoleonova pádu je jakákoli galantnost na venkově 
přísně zapovězena. Každý se bojí, že by tím přišel o mís-
to. Darebáci hledají oporu v kněžstvu a pokrytectví učinilo 
nejkrásnější pokroky i v liberálních kruzích. Nudy přibývá. 
Nezbývá jiná zábava než četba a zemědělství. (s. 44)

A vyprahlost se netýká pouze „kulturní krajiny“, 
ale též osob:

Paní de Rénal, bohatá dědička zbožné tety, provdaná v šest-
nácti letech za solidního šlechtice, nezakusila ani neviděla 
dosud nic, co by se jen podobalo lásce… O lásce s ní mluvil 
jenom její zpovědník, dobrý farář Chélan, když se jí po-
čal pan Valenod dvořit, a učinil jí o ní obraz tak ohavný, 
že si pod tím slovem představovala nejhnusnější prostopáš-

nost. Četla-li v několika románech, které jí přišly náhodou 
do rukou, o lásce, pokládala ji za výjimku, nebo dokonce 
za něco nepřirozeného. Díky této nevědomosti byla paní 
de Rénal dokonale šťastna, mohla-li se neustále zabývat 
Juliánem, a ani jí nenapadlo, aby si dělala sebemenší vý-
čitky. (s. 45)

Stendhal umí pozorovat muže i ženy. Nejprve paní 
de Rénal, bohatou vdanou paničku s dětmi, takříkajíc 
paní z dobré rodiny, která objeví pravou lásku díky Ju-
liánově milostné strategii. A posléze slečnu de la Mole, 
dívku z nejurozenější pařížské rodiny, unuděnou mla-
dičkou dámu, jejíž sebevědomou hrdost zlomí až Juliá-
novy „napoleonské“ lsti. V prvním i druhém případě 
dává Stendhal nahlédnout do duší obou žen, které, ač 
váhají, se posléze zcela oddají vášnivé lásce a zamilují 
si Juliána tak, že o něj soupeří i ve chvíli jeho uvěznění 
a smrti. Julián ale obou dobude na základě chladného 
kalkulu a za použití strategie zcela racionální, i když se 
nakonec lásce také poddá. V případě slečny de la Mole, 
nejdříve chladné a povýšené aristokratky, dokonce vy-
užije radu jednoho ruského přítele a začne se dvořit jiné 
dámě, aby vzbudil v hrdé Pařížance žárlivost. Stendhal 
zde nechá promlouvat ironii. Slečna de la Mole nako-
nec podlehne díky své romantické povaze a ješitnosti 
– Julián se jí zalíbí, když prokáže statečnost a vyšplhá 
se do jejího okna s pomocí vysokého žebříku – i když 
riskuje, že bude prozrazen. Obě ženy se mu ale nako-
nec ukážou osudnými. Ve chvíli, kdy si je již Julián jist 
tím, že získal ruku otěhotnělé slečny de la Mole a jakési 
postavení ve společnosti, přijde pomsta od jeho první 
lásky, paní de Rénal, ovšemže ovlivněné jejím nemilo-
srdným zpovědníkem. Paní de Rénal ho de facto udá 
a Julián se ji za to pokusí zabít. Scény získávání žen 
jsou „strategickými hody“, které připomínají vojen-
ské dobývání pevností. Drama ovšem vrcholí tím, že 
nakonec v Juliánovi převládne láska k té, kterou chtěl 
připravit o život. I když Matylda de la Mole chová na-
konec Juliánovu gilotinovanou hlavu na klíně a připra-
ví mu nádherný pohřeb (dvacet kněží koná pohřební 
obřady, což by Juliána za jeho života jistě nadchlo…), 
láskou nakonec umírá paní de Rénal.

Příběhy Juliánových lásek jsou protkány společen-
skými událostmi a komentovány sociálními ději, které 
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jsou však pro hlavního hrdinu na okraji jeho zájmu. Je 
spíše pozorovatelem a analytikem dějů, které se ode-
hrávají jaksi vedle něj, ať již na francouzském malo-
městě, nebo v Paříži. Jakkoli chce Julián dosáhnout 
téměř všeho, spíše vždy čeká na příležitost, na chvíli, 
kdy se ozve jeho štěstěna, kdy se mu něco daruje zven-
čí. Je až podivné, kolik mu ale tímto způsobem osud 
připraví. Dostane se například jako tajemník markýze 
de la Mole (otce Juliánem svedené dívky) téměř k udá-
lostem státního významu. Jedná se o večerní schůzku 
šlechty a duchovenstva v roce 1830, na níž je Julián 
přítomen jako zapisovatel. Přítomni jsou i ministři, 
bývalí Napoleonovi generálové, muži dvora. Baví se 
o situaci ve Francii, o možnosti převratu, o nutnosti 
zachování monarchie, o roli duchovenstva a Říma. 
Přitom se projeví Juliánův největší talent – schopnost 
zhodnotit to, zda je někdo dobrý řečník, zda má určité 
schopnosti improvizace apod. Politika ho ale evident-
ně nezaujme, neboť jeho talent je skromný, i když ho 
dokáže maximálně využít. I v této situaci mu pomohla 
jeho fenomenální, i když jen mechanická paměť. Jeho 
zájem je být slavný, milovat, žít, dobývat srdce žen – 
a je paradoxní, že se mu to skoro podaří na základě 
znalosti Nového zákona a De Maistrovy knihy O pape-
ži, které dokáže citovat zpaměti.

Nejde, jak je zřejmé, samozřejmě jen o tzv. histo-
rické reálie. Pokud je něčím Červený a černý zajímavý 
pro historika, není to okolnost, že za ministrem Ner-
valem se zřejmé skrývá ministerský předseda Polignac 
nebo že dům markýze de la Mole je vlastně dům býva-
lého přísežného biskupa a geniálního politika Taylle-
randa. Román je jedinečným vystižením pokusu o so-
ciální vzestup člověka, který nenávidí svůj vlastní stav, 
svou chudobu, svého otce a je schopen přinést jakou-
koli oběť, aby se vyšvihl do lepšího postavení. Komic-
kých prvků na tomto vzestupu je hned několik: Julián 
má zkrátka „víc štěstí než rozumu“, pomáhají mu 
ženy, dokonale dokáže skrýt své pohrdání vyššími sta-
vy (k nimž chce ale paradoxně patřit!) i své slabiny. 
To, že ho nakonec přemůže láska, je konečně roman-
tickým prvkem vyprávění.

Odpověď na často kladenou otázku, zda je Červený 
a černý knihou romantickou, či realistickou, dává sama 
postava Juliánova. Vnitřně rozporuplná, ženoucí se za 
svým romantickým snem s užitím sobeckých metod, 
s hlavou v oblacích a současně analyticky zvažující pro 
i proti, bránící se hlubokému citu a prožitkům a sou-
časně jim propadávající. Julián je vykořeněný snílek 
i chladně kalkulující realista, věřící ve svou šťastnou 
hvězdu, i ateista, nedůvěřující lidem. V jeho povaze se 
snoubí rozeklanost a veškeré neujasněnosti doby, spíše 
než nějaká jediná přesvědčivá linie. 

Je Stendhalovo dílo kritikou náboženství? Další 
těžko jednoznačně rozhodnutelná otázka. Nábožen-
skému provozu doby se ovšem v díle dostává mnohdy 
až posměvačného popisu a zhodnocení díky Juliáno-
vu bystrému, k ateismu se blížícímu úsudku. V knize 
se sice vyskytují dobří kněží, podobně jako u Victora 
Huga, celkově jsou ale náboženství a především cír-
kev oporami stávajícího režimu, korumpované a po-
krytecké jako další instituce i jednotlivci. To Julián vidí 
především v semináři, kde se pokouší zapomenout na 
paní de Rénal – ani na vteřinu ale nezapomíná na svůj 
základní cíl dobýt slávu a důstojnost.

Osm nebo deset seminaristů bylo pokládáno skoro za sva-
té a mívali vidění jako svatá Terezie a svatý František, 
když dostal stigmata na hoře Vernii v Apeninách. Ale bylo 
to velké tajemství, jejich přátelé to tajili. Ti ubozí mladí 

Julián ve věži, kreslila Anička Balíková.
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vizionáři byli skoro stále v nemocnici. Asi sto jiných spojo-
valo s nezvratnou vírou neúnavnou píli. Pracovali tak, že 
se rozstonali, ale mnoho se přitom nenaučili. (…)
Ostatní z tří set jedenadvaceti seminaristů byli nevzdělan-
ci, kteří si nebyli příliš jisti, zdali rozumějí latinským slo-
vům, která po celý den opakovali. Skoro všichni byli z ven-
kova a chtěli si raději vydělávat chléb odříkáváním něko-
lika latinských slov než obděláváním půdy. Na základě to-
hoto pozorování si Julián hned v prvních dnech sliboval 
rychlé úspěchy. „V každém povolání,“ říkal si, „je potřeba 
inteligentních lidí, neboť všude je dosti práce. Za Napoleo-
na bych se byl stal poddůstojníkem, mezi těmito budoucími 
faráři to přivedu až na generálního vikáře.“ (s. 161)

Krásná charakteristika ultramontánství „zevnitř“, 
která skutečně odpovídá dějepisným líčením! Venkov-
ští kněží nahrazující zbožností učenost, v blízké bu-
doucnosti Jean Maria Vianney jako vzor faráře, který 
se stal svatým navzdory absenci intelektuálních sklo-
nů. Ultramontanismus z Říma i do Říma, za horami 
i před nimi, v srdcích nových kněží. Papež a nádhe-
ra jeho dvora! Návrat k osobě – od racionalistických 
knih a osvícenských konceptů! A to vše v zemi, která 
před několika málo desetiletími šílí, boří kostely a bo-
ží muka, slaví božstva přírody či kult rozumu. Zůsta-
ne již vždy (podobně jako Julián) rozpolcena, rozděle-
na. Ultramontánství versus republikánství, sensus �dei 
versus racionalité, papež versus Voltaire.

Mezi takovými lidmi musel tedy vyniknout: něco však Ju-
lián ještě nevěděl a to se mu varovali prozradit: že totiž být 
prvním v dogmatice, v církevních dějinách atd. atd., jimž 
se v semináři vyučuje, je v jejich očích skvělým hříchem. 
Od doby Voltaira a parlamentního zřízení, které vyvolalo 
vlastně jen nedůvěru a stálé pochybovačství a jež je pří-
činou toho, že duše národů byla zachvácena špatným ná-
vykem nedůvěřovat si navzájem, od té doby, jak se zdá, 
pochopila církev ve Francii, že jejími pravými nepřáteli jsou 
knihy. Pokora srdce je v jejích očích vším. Dělat pokroky ve 
vědách, byť i církevních, je jí právem podezřelé. Kdo za-
brání nadprůměrnému člověku, aby přešel do nepřátelského 
tábora jako Sieyés nebo Grégoire? Církev, chvějíc se o své 
bytí, přimyká se k papeži jako k jediné naději spásy. Jedině 
papež se může pokusit ochromit pochybovačnost a zbožnou 

nádherou obřadů na svém dvoře působit na unavenou, cho-
robnou mysl světských lidí. (s. 161–162)

Zde, jakož i jinde, užívá Stendhal jako základního 
literárního prostředku stálé sebepozorování hrdino-
vo, stálou introspekci. Vnitřní, rozvíjející se dialogy, 
vedoucí Juliána k poznání cesty, k dalším rozhodnu-
tím, ať se týkají lásky, nebo kariéry. Ve věcech nábo-
ženství se však hrdina potřebuje ještě mnoho naučit, 
neboť jeho schopnost přivádět své spolužáky v teo-
logickém semináři na pravou (rozumnou) cestu je 
omezená:

„Při své domýšlivosti jsem se často cítil uspokojen vědomím, 
že jsem něco jiného než ostatní selští synové. Žil jsem však 
již dosti dlouho, abych poznal, že odlišnost budí nená-
vist,“ řekl si jednoho rána. K této velké pravdě dospěl jed-
ním ze svých nejbolestivějších nezdarů. Namáhal se celý 
týden, aby se zalíbil spolužákovi, který měl pověst světce. 
Procházel se s ním po dvoře, poslouchaje odevzdaně hlou-
posti, při nichž by člověk vstoje usnul. Náhle přišla bouře, 
zahřmělo a svatý žák ho hrubě odstrčil a zvolal: „Poslyšte, 
každý ať se na tomto světě stará o sebe, nechci, aby do mne 
uhodilo. Bůh vás třeba chce zasáhnout bleskem jako bez-
božníka, jako voltairovce.“
Zatínaje zuby vztekem a s očima obrácenýma k nebi, jež 
právě rozbrázdil blesk, Julián zvolal: „Zasluhoval bych, 
abych byl smeten s povrchu zemského, kdybych za bouře 
usnul! Pokusíme se naklonit si jiného školometa.“ (s. 169)

Rozporuplnost Juliánova je nakonec i ve víře. Do-
jde k tomu ovšem až po zločinu, který spáchal, až po 
pokusu o vraždu paní de Rénal. Jako u Lva Tolstého 
nebo výrazněji u Dostojevského, teprve po spáchaném 
zločinu přichází osvobození, nové nahlédnutí, „nový 
život“. Pro Juliána k tomu dojde ve vězení, před smrtí, 
kdy je už alespoň částečně schopen myslet nikoli vyso-
ko, jak to požaduje svatý Pavel. Julián je tehdy scho-
pen i modlitby, která vytryskne z jeho zmučeného srd-
ce. Ale přece jen to není to bytostné spočinutí v pros-
totě srdce, která přináší štěstí. I tato Juliánova žalářní 
modlitba je ještě plná pochybností, je jaksi „literární“, 
plná obžaloby když už ne samotného Boha, tak ales-
poň představy, kterou o něm šíří mnozí jeho vyslanci. 
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I na konci jeho života je pochybné, že se mu podařilo 
prolomit tvrdou krustu jeho sebevědomého, napoleon-
ského „Já“, onoho břemene, které mu nedalo vydech-
nout a jež ho hnalo do dobývání nových postů.

„Kde je pravda? V náboženství… Ano,“ dodal s trpkým 
úsměvem krajního pohrdání, „v ústech Maslonů, Frilai-
rů, Castanedů… Snad v pravém křesťanství, jehož kněží 
by nebyli placeni, tak jako nebyli placeni první apoštolové? 
…Ale svatý Pavel nacházel odměnu v rozkoši, že může po-
roučet, mluvit, že může dát o sobě mluvit…
Ach, kdyby bylo pravé náboženství… Jsem hlupák! Vidím 
gotickou katedrálu, velebná kostelní okna; mé ubohé srdce 
si představuje kněze, jaký patří k těm oknům… Má duše 
by mu rozuměla, má duše ho potřebuje… A najdu vy�n-
těného hejska s nečistými vlasy, takového nějakého rytíře de 
Beauvoisis, ale bez jeho uhlazenosti…
Jsou i opravdoví kněží jako Massillon, Fénelon…, ale 
Massillon vysvětil Duboise a Fénelona mi zprotivily Pa-
měti Saint-Simonovy; kdyby existoval nějaký opravdový 
kněz… Pak by se citlivé duše měly kam na světě utéci… 
Nebyli bychom na světě tak sami… Ten dobrý kněz by s ná-
mi mluvil o Bohu. Ale o kterém Bohu? Ne o Bohu biblic-
kém, o tom malicherném, ukrutném despotovi, žíznícím 
po pomstě…, ale o Bohu Voltairově, spravedlivém, dobrém, 
nekonečném…“ (s. 453)˝

Tedy bůh bez pošpinění nedokonalým lidstvím, 
Bůh „Ne-Ježíš“, Bůh oproštěný od lidských institucí, 
od hanebnice církve? Bůh, který je nic než láska, který 
je onou první stvořitelskou láskou, která promlouvá 
k člověku v jeho nitru? Konečně, Julián se vrací také 
ke své první lásce, k paní de Rénal, kterou nakonec 
byl schopen milovat i bez jakýchkoli nároků, neboť ve 
stínu žaláře už nemohl snít o dříve očekávaném sociál-
ním vzestupu. Láska samotná, láska bez nároků, láska 
ve stínu gilotiny, a tedy láska neznající hranic? Je to 
závěrečná idea románu?

Prameny:

Václav Černý: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší 
vzdělanosti. (4) Pseudoklasicismus, preromantismus, romantismus 
a realismus. Academia, Praha 2009.

T. John Jamieson: Joseph de Maistre. In Scruton, Roger: 
Kozervativní myslitelé. CDK, Brno 1994.

Stendhal: Červený a černý. Přeložil Otakar Levý, upravil Jiří Levý. 
Mladá fronta, Praha 1962.

Stendhal: Červený a černý. Čte Boris Rösner. Český rozhlas, Praha 
2008.

Jiří Hanuš, historik, pracuje na Historickém ústavu Filozo-
fické fakulty Masarykovy univerzity, věnuje se evropským 
dějinám 19. a 20. století.
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Hovořil jsi už několikrát o tom, jakou klíčovou roli sehrál 
v tvém životě Jiří Němec. Odkdy se datuje vaše přátelství?
S Jiřím Němcem jsem se seznámil v roce 1955 na vo-
jenském cvičení. Oba jsme byli na vojně po fakultě 
a odjeli jsme společně na nějaké cvičení do Loun. Ví-
dali jsme se už předtím, protože k fakultní vojně pat-
řilo také to, že se každé pondělí jezdilo na Bílou Horu, 
přesněji řečeno na Vypich, kde jsme společně cvičili. 
Když byla přestávka, všiml jsem si, že se kolem Jirky – 
myslím, že jsem v té době ani nevěděl, jak se jmenu-
je –, pokaždé vytvořil hlouček několika chlapců a ti 
pozorně naslouchají tomu, co vykládá. A já jsem občas 
trochu připoslouchával a zdálo se mi velice zajímavé 
to, co říkal. Ale osobně jsme se neznali. A v Lounech 
se jednou stala ta věc, že bylo vyhlášeno noční chemic-
ké cvičení. Což byla pěkná otrava. Noc a tma a mas-
ky, a v těch maskách se ještě někde muselo střílet. Tak 
jsem se hodil marod a stejným způsobem se ulil i Jiří. 
A marodi dostali za úkol uklidit politickovýchovnou 
světnici. Dostali jsme košťata a šli jsme uklízet. 

Seznámili jste se při tom uklízení?
Při tom úklidu jsme se v podstatě naráz sblížili. Uká-
zalo se, že máme v oblibě stejné autory a že jsme je 
i přečetli. 

Kteří autoři to byli?
To už ti dnes přesně nepovím, ale určitě byl mezi nimi 
Franz Kafka, myslím, že jsme tehdy také mluvili o Ja-
mesi Joyceovi. Jirka se pár dní předtím, než odjel na 
cvičení, oženil s Danou Němcovou. Když jsem je poz-
ději poprvé navštívil, byla Markétka, jejich nejstarší 
dítě, ještě úplné miminko. To bylo někdy v šestapa-
desátém roce. Naše přátelství bylo v té době velice in-
tenzivní. Já jsem samozřejmě poslouchal a poslouchal 
a musel jsem si všechno znovu a nově promýšlet, pro-
tože to, co Jiří říkal, bylo vždycky velice naléhavé a zdá-
lo se mi to i pravdivé. Vídali jsme se denně. A to Jirka 
dlouho nevěděl, že píšu verše. 

Setkání s Jiřím tě také přivedlo i ke křesťanské víře?
Ale on neprováděl žádnou misijní činnost. A dokon-
ce to zdůraznil. Nevím už, při jaké to bylo příležitosti, 
ale jednou mi řekl: Zbyňku, chtěl bych, abys věděl, že 
jsme přátelé, a ne že já vykonávám nějakou přesvěd-
čovací akci. Záleželo na tom tohle mi říct. Podněty od 
Jiřího byly nicméně tak silné, že jsem se stal věřícím 
člověkem. Ale je ve mně stále obrovská spousta pře-
kážek, než abych mohl mluvit o plné víře. Je to velmi 
složité, a rozebírat se mi to ani moc nechce.

V umění se žádná daň císaři platit nemusí
Rozhovor se Zbyňkem Hejdou

J M

Na konci července roku 2008 jsem navštívil Zbyňka Hejdu v Horní Vsi u Horní Cerekve, kde pobývá v létě 
s rodinou. Záznam několika hodin rozhovorů s básníkem měl tvořit základ zamýšlené knihy, jejíž vydání začíná 
vzhledem k zájmu brněnského CDK nabývat konkrétní obrysy. S Hejdovou poezií i jeho eseji a kritikami jsem 
se seznamoval průběžně, jak vycházely v časopise Tvář, osobně nás počátkem osmdesátých let seznámil Sergej 
Machonin. Někdy od roku 1985 jsme se setkávali v redakci samizdatové revue Střední Evropa. Po roce 1989, kdy 
začal časopis vycházet standardně, se stal Zbyněk Hejda předsedou jeho redakční rady, jejímiž členy byli krom 
jiných také Hejdovi blízcí přátelé a kolegové z Tváře Emanuel Mandler, Bohumil Doležal a Andrej (Nikolaj) 
Stankovič, kteří v časopise také publikovali. (jfm)
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Díky němu jsi poznal Jakuba Demla. 
O Demlovi jsem samozřejmě věděl už předtím. Měl 
jsem jeho knihu Moji přátelé. Říkal jsem si, že je to 
dobrá poezie, to ano, ale že bych…

Kvůli ní skočil přes plot?
Tak to jsem si nemyslel. A Jirka mi půjčil věci jako Za-
pomenuté světlo, Jugo atd. A Jakub Deml se okamžitě 
stal mým autorem. Richard Weiner, tam jsme si také 
dobře rozuměli. Ale Weinera jsem znal, protože pro 
mě byly v mládí literární biblí Listy pro umění a kriti-
ku. Dělali je Chalupecký a Grossmann. V té době jsem 
byl ještě hodně nezralý, bylo mi sedmnáct osmnáct. 
Publikovali tam Weinerovy básně, takže jsem si do-
konce opatřil Chalupeckého monogra�i o Weinerovi. 
Jirka mi dovedl ještě říci i věci, které jsem u Weinera 
nepostřehl, takže mu do jisté míry vděčím i za něj. A za 
spoustu další literatury. 

S Jiří Němcem jste o pár let později společně podnikli ces-
tu do Tasova, do Staré Říše a do Petrkova. 
To byla nádherná okružní cesta, v roce 1960. Krátce 
nato Jakub Deml v únoru 1961 zemřel… Nejdřív jsme 
jeli do Staré Říše. Tam nás přijal nejstarší Florianův 
syn, pan Josef, a já jsem se do diskuse mezi Jirkou a jím 
vůbec nepletl, ale vzpomínám si, že se moc neshodli. 
A jedna z věcí, kde se tehdy neshodli absolutně, byl Al-
bert Camus. Josef Florian mladší odbyl Camuse tím, 
že to byl neznaboh, a tím to pro něj haslo. Jirka se mu 
snažil vysvětlit, že je to přece jen trochu jinak, a přeli 
se i o celou řadu jiných věcí. Ale Josef Florian syn, to 
snad nebyl ani stín starého Floriana. Z rozhovoru jsem 
měl dojem, že jen opakuje několik stereotypních for-
mulací a že se s ním vlastně moc diskutovat nedá. 

Většinou asi šlo jen o povrchní chytáky, to jsem později 
taky zažil. 
Potom jsme jeli do Tasova, hovořím o tom v knize 
Cesta k Cerekvi. Něco mi ale vypadlo. Uvědomil jsem 
si, jak je lidská paměť komplikovaná. Mne zaujalo, že 
Deml říkal, že si ráno vždycky přečte pár veršů z Vla-
dimíra Holana. A měl jsem v paměti živý obraz toho, 
jak stojíme v kapličce v Demlově domě, jak tam má na 
pultíku Holanovu báseň Prostě. Ale v deníku mám zá-

znam, že to řekl na zápraží. Už nevím, jak to skutečně 
bylo. Ale rozhodně to řekl. Že si každé ráno v kapličce 
přečte pár veršů z Vladimíra Holana. O Holanovi vů-
bec mluvil s obrovským zaujetím, láskyplným.

Co říkal Jakub Deml o Nezvalovi?
O něm se také zmínil. Někomu se to může jevit jako 
dost nepochopitelná formulace, protože to bylo něco 
v tom smyslu, že Nezval měl snadný život, protože byl 
vychováván jako v peřince. Zvykl si na to, a tak se ne-
probil. On se z Demlova pohledu neprobil. 

Ale on se přece „probil“?
Jistě, on se probil až až, ale v úplně jiném smyslu. Ale 
to, co Deml řekl o Nezvalovi, nebylo nenávistné. 

Nezval měl přece pro Demla slabost.
Měl pro něj obrovskou slabost a svým způsobem ho 
i zachránil, protože lidé šli sedět za mnohem menší 

Zbyněk Hejda na zápraží domu v Horní Vsi.
Foto: Bohdan Holomíček.
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věci, než bylo to, co by se po válce dalo hodit na hla-
vu Demlovi. 

A tvůj vztah k Nezvalovi?
Pro mě byl Nezval strašlivé zklamání, když začaly vy-
cházet věci, jako byl Stalin, Zpěv míru. Bylo to pro mě 
katastrofální selhání, a to i v době, kdy jsem byl komu-
nista. Obdivoval jsem Nezvala v mládí – za Absolutního 
hrobaře, za Ženu v množném čísle. Někde jsem se doče-
tl, že podepisuje Zpěv míru, nebo něco podobného z té 
doby. Řekl jsem si, že to udělám jinak. Půjdu tam, ale 
přinesu si úplně jiné knížky. A vzal jsem si Prahu s prs-
ty deště a Menší růžovou zahradu. A Nezval podepiso-
val, ani se nepodíval, co podepisuje. Předložil jsem mu 
obě knihy. On se zvedl a zeptal se: Tohle vy čtete? Jo, 
tohle já čtu, odpověděl jsem mu. A kde jste to sehnal? 
To se dá ještě sehnat? No, po antikvariátech se to ješ-
tě sehnat dá, pracně, ale dá se to. Myslím, že jsem byl 
jediný, s kým za tu dobu promluvil. 

Jinou příležitost s ním mluvit jsi už neměl? 
Ne, jenom tenkrát, a měl jsem dojem, že je vylože-
ně potěšen. Předtím jsem ho viděl na fakultě. Čas od 
času nás shromáždili ve velké posluchárně, kam nám 
přicházely něco povyprávět tehdejší o�ciální osobnos-
ti. Jednou se tam objevili Nejedlý s Nezvalem a s pa-
ní Wolkerovou a bylo to věnováno Wolkerovi. A tam 
mě Nezval poprvé hodně zklamal, protože se pustil 
do Zdeňka Kalisty. Věděl jsem, že Kalista je zavřený, 
a já jsem si ho tehdy vážil ne jako historika, protože 
jsem ho ještě moc neznal, ale jako básníka a překla-
datele Apollinaira. A Nezval se tam do Kalisty pustil 
a vykládal o tom, jak opisoval od Wolkera, když s ním 
společně bydlel na Smíchově. Lezl mu prý do šuplíku, 
četl jeho básničky a potom ho vykrádal. To mi přišlo 
hrozně sprosté.

Tyhle věci jsou na Nezvalovi odpudivé, ale není na něm 
nejodpudivější to, co udělal se svými velkými, mimořád-
nými talenty?
A on ty dary měl. Bedřich Fučík například vzpomíná, 
myslím, že je to v knize Čtrnáct zastavení, jak ještě na 
gymnáziu v Třebíči někde slavili, Fučík byl myslím 
o dva roky mladší, ale znali se z gymnázia a zřejmě se 

i kamarádili. Něco slavili a opili se, a Nezval se hod-
ně opil a v té opilosti spadl do příkopu, ale byl při-
tom pořád veselej a začal recitovat, improvizovat bá-
seň, kterou předtím neměl napsanou. Na místě tvo-
řil báseň. A Fučík k tomu poznamenává, že to bylo 
úžasné. 

Tohle prý uměl i Jiří Veselský. 
To nevím, ale Nezval určitě byl mimořádný talent. 
O tom není pochyby. Ale já to mám s poezií bohužel 
tak, že podle mě přece jen nesmírně záleží na mrav-
nosti. Nemám na mysli mravnost osobní, ale mravnost 
ve vztahu k psaní. Obzvlášť ve vztahu k poezii. Básník 
se prostě nesmí dopustit nepravdy. Nesmí se vědomě 
dopouštět lží. Může se dopustit omylu, ale nesmí vě-
domě spáchat lež. Nesmí podléhat tlakům, že po něm 
někdo něco chce, a že když vyhoví, tak se mu bude lépe 
dařit nebo že bude moct i snadněji psát atd. Ničemu 
z toho nesmí podlehnout. A když tomu podlehne, tak 
jeho poezie ztrácí věrohodnost. 

A zůstane pak možná jen virtuozita? 
Nezval byl bezesporu virtuóz. Ono i v těch příšerných 
básničkách vidíš, že je to básník, kterému vůbec ne-
dělá problém postavit verš, postavit sloku. To je… No 
jo, ale je to lež. 

Přitom některé jeho bagately jsou přímo čarovné. Jako by 
je ledabyle vysypal z rukávu, a zároveň bylo všechno zá-
zračně přesné.
Nádherné, to je pravda. Jenomže já jsem se s ním 
v podstatě rozloučil pro tu jeho nepravdivost. Myslím 
si, že na tom velice záleží. Co na to říkáš?

Myslím, že se ti podařilo de�novat to, co měl Deml na 
mysli tím neprobitím. Měl jsi Nezvala zažitého jako sou-
část avantgardy?
S avantgardou jsem se musel pořád vyrovnávat. Avant-
garda má velmi nepříjemnou ideologii, ale přesto vy-
tvořila velké věci, které jsou nepominutelné. A to je 
podle mne třeba lišit. 

Kdy ses rozešel s komunismem v podobě oné nepříjemné 
ideologie?
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Rozešel jsem se s ním dosti brzo. To, že jsem ještě zů-
stával dále ve straně, možná bylo z mé strany lajdác-
tví. Ale už jsem se vůbec necítil vázán. Pro mě to už 
byla věc, která nehrála žádnou roli. Asi jsem měl dřív 
vystoupit, ale už jsem tu partajní disciplínu naprosto 
v ničem nedržel. 

Jak jsi vnímal procesy v padesátých letech?
Prvním otřesem pro mě bylo vyloučení tatínkova pří-
tele Vojty Sachunského z komunistické strany, protože 
jsem dobře věděl, že to byl poctivě smýšlející člověk. 
Druhým šokem potom pro mě byl proces se Závišem 
Kalandrou. Musím se přiznat, že třeba procesy se Slán-
ským a s ostatními šly trochu mimo mě. Tehdy jsem 
si neuvědomoval antisemitismus v atmosféře té doby. 
Můj syn Tomáš teď objevil nějaký tehdejší projev Vác-
lava Kopeckého a přeložil si ho do své francouzské di-
sertační práce. Tomáš říká, že jde přímo o zvířecký pro-
jev antisemitismu. Nevím, jestli znáš tu příhodu, která 
se traduje, a je asi i pravdivá, podle které měl Kopecký, 
když do toho Slánský spadl, prohlásit, že se s Klémou 
báli, „abychom do toho nespadli my“. 

On snad někde tvrdí, a to doslova, že měli oba pěkně se-
vřenou prdel. 
A Kopecký v tom textu dále říká, že naštěstí do toho 
spadl ten židák Ruda. Necítíš tu zrůdnost? Ruda, jako 
kamarádské, familiérní označení, a k tomu označení 
„ten židák“. Václav Kopecký byl cynik, vyloženě cynik. 
Také on byl pozván k nám na fakultu. Vedle sebe měl 
posazeného svého tajemníka. Kopecký byl hovornej, 
pořád mluvil. A když se rozpovídal moc a řekl něco, co 
se nemělo dostat na veřejnost, tak do něj tajemník ne-
nápadně drcnul a on přešel na jiné téma. Jednou tam 
ovšem báječně charakterizoval komunistickou stranu. 
To jediné si také z toho pamatuji: Komunistická stra-
na, to je taková kára, rozumíte? To je taková kára. A ta 
jede. A najednou udělá hrc doleva a pár zasranejch in-
telektuálů vyletí. A já se držím, já se držím! A pak ta 
kára jede dál a udělá zase hrc doprava. A zas vyletí pár 
zasranejch intelektuálů. A já se držím, já se tý káry 
držím! A v tom do něj tajemník šťouchl a on začal 
mluvit o něčem jiném. Ale řekl to přesně. Byl to šíle-
ný cynik. On přesně věděl, co to je a o co jde. 

Říkal jsi, že tě nejvíce zasáhl proces se Závišem Kalan-
drou a Kalandrova smrt. Smrt Milady Horákové tě za-
sáhla už méně?
Tehdy jsem o ní nic nevěděl, ale Záviše Kalandru jsem 
znal nepoměrně lépe. Politiku jsem až tak podrobně 
nesledoval, abych věděl o tom, co například dělala Mi-
lada Horáková v Národním shromáždění. Pro mě to 
bylo neznámé jméno. Z politiků jsem zaznamenal He-
lenu Koželuhovou a samozřejmě Pavla Tigrida, ale on 
nebyl politik, byl novinář. 

Věděl jsi o jiných procesech z padesátých let, třeba s Janem 
Zahradníčkem a dalšími? 
Musím se přiznat, že mi to zcela ušlo, přesněji řečeno, 
nemám na to žádnou vzpomínku.

Jana Zahradníčka jsem jako básníka v té době už 
znal, ale pokud jde o jeho osobní osud, tak nevím, jest-
li jsem byl v té době schopen to zaznamenat. Kdežto 
o Kalandrovi ano, protože vím, že jsem o něm dokon-
ce vedl ostrý spor u jednoho ze svých spolužáků. 

Kde jsi pracoval po skončení studií? Dostal jsi někam 
umístěnku? 
Po fakultě jsem si podal přihlášku na asistenturu na 
české dějiny, ale nedostal jsem se tam, protože vyhrál 
Josef Petráň. Což bylo docela spravedlivé. Je to zapá-
lený historik. Nabídli mi, abych šel na katedru dějin 
dělnického hnutí a KSČ s tím, že je to vlastně katedra 
nejnovějších dějin. Nabídku jsem přijal a strávil jsem 
tam čtyři roky. Ale po čtyřech letech mě odtud vyho-
dili. Tehdy jsem chystal větší práci, měl jsem napsa-
ných nějakých padesát stránek. Šlo o analýzu a ostré 
odmítnutí Štollových Třiceti let bojů za českou socia-
listickou poesii. 

Za co a kdy tě vyhodili?
Vyhozeni jsme byli tři. V roce 1956 jsme se někde sešli, 
pár lidí, nevím už přesně, kdy to bylo. Velice kriticky 
jsme se vyslovovali proti přepadení Maďarska Sověty. 
V podstatě se všechno odehrálo mezi komunisty, ale 
kdosi nás udal. Vím přesně, kdo to byl. A tím kýmsi 
byla manželka jednoho z kolegů, která se zhrozila při 
představě, že jejího muže svádíme do kalných vod, a že 
se jí tak podaří ho zachránit. 
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Kdo to byl?
Karel Pichlík.

Nevydal v padesátých letech nějaký spisek o neosvobození 
Plzně Američany?
Přesně se jmenuje Američané v západních Čechách. 
Pichlíka to také celý život mrzelo. Ale ta jeho žena, on 
se s ní později rozvedl, nás práskla. Nastala všelijaká 
vyšetřování a výsledkem toho byl vyhazov. Pak jsem 
dost těžko sháněl místo. Ale nakonec jsem se upíchnul 
ve Vlastivědném středisku Pražské informační služby, 
což nebylo až tak špatné. 

U tvé první básnické knížky trvalo nějakých sedm let, 
než se dočkala vydání. Jaké byly jednotlivé peripetie její 
cesty ke čtenářům?
V roce 1958 jsem odevzdal v nakladatelství Českoslo-
venský spisovatel rukopis sbírky Všechna slast. Pozvali 
mě k pohovoru, pozvání podepsal A. M. Píša. Ale ne-
dostavil se: místo něj přišel básník Miroslav Florian.

Píša ho pověřil, aby nepříjemnou záležitost s tebou vyří-
dil za něj?

Píšovi to bylo nejspíš trapné, aspoň si to myslím. 
Dobře věděl, že knížka nemůže vyjít. Florian se potil 
a kroutil, vyznal se z toho, že se mu knížka líbí, ale že 
by v téhle podobě bohužel vyjít nemohla. Musel bych 
ještě připsat tři čtyři básničky, kde bych dal najevo 
svůj občanský postoj. Odpověděl jsem mu, že bych 
to neuměl, ale když jsem přišel domů, napadlo mě, 
že jsem to neřekl dost jasně, a tak jsem jim to poslal 
ještě písemně. Že žádné další básně už připisovat ne-
budu. A oni odepsali, že kniha nevyjde. Tehdy jsem se 
už znal s Oldřichem Mikuláškem, který otiskl některé 
mé básničky v Hostu do domu. Nepamatuji si už detai-
ly. Nevím už, jestli jsem mu o tom řekl nebo napsal. 
Zkrátka a dobře, on tu knížku poslal do Mladé fronty 
a napsal k ní dvoustránkový nesmírně příznivý posu-
dek. Závěr byl jednoznačný – knížka musí vyjít. Od-
tud jsem ale dostal dopis od básníka Oldřicha Nouzy, 
který tehdy měl v nakladatelství Mladá fronta na sta-
rosti poezii. Nevím už, co všechno v něm nakecal, ale 
smyslem jeho vyjádření bylo, že to je talentované a že 
se určitě ještě v poezii setkáme. Ale až opustím takové 
to pesimistické černé téma. 

Dvůr domu v Horní Vsi. Zprava Jiří Reynek, Zbyněk Hejda, Suzette Hejdová, Daniel Reynek a Josef Mlejnek. 
Foto: Bohdan Holomíček.
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Aha, morbidní témata.
Nevím, jestli použil zrovna pojem morbidní, ale něco 
podobného to bylo. Tím to skončilo a já se už dále 
o nic nestaral. Bylo mi jasné, že kniha vyjít nemůže, 
a tím to pro mě skončilo. Jenomže v roce 1964 mi 
najednou přišel dopis z Mladé fronty podepsaný Iva-
nem Divišem: Pane Hejdo, okamžitě se dostavte do 
nakladatelství. Našel jsem v archivu rukopis vaší sbír-
ky. MUSÍ vyjít, přijďte! 

To byla typická dikce Ivana Diviše. 
Tak jsem přišel, a on sbírku vydal. To bylo celkem jed-
noduché a už to šlo. Temná témata nevadila. Ale po-
zor, ještě předtím, než mi vyšla knížka v Mladé frontě, 
zařídil Jirka Němec vydání sbírky A tady všude muziky 
je plno u pana Chvály, který měl právo vydat biblio�l-
sky až padesát exemplářů. Vydání �nancoval můj pří-
tel Jaromír Kučera. Tisk vyšel velmi pěkně, ale já ho 
nemám. To byla moje první vydaná knížka. Na krás-
ném ručním papíře. 

Ilustrace v ní byly?
Jenom na obálce nějaká kresba.

V té době už začala vycházet Tvář, kam jsi ty přišel až 
později. Jaký podíl na sporech uvnitř Tváře měl Jiří 
Gruša?
Mezi rokem 1964 a 1965 došlo v Tváři k převratu. 
V redakci Honza Lopatka, Bohouš Doležal, Eman 
Mandler a Jirka Němec. Ale kromě nich v ní byli také 
Petr Kabeš, Jiří Gruša, František Vinant, který byl šéf-
redaktorem, a Jiří Pištora. Ti si představovali, že časo-
pis má především vydávat díla mladých, dosud nezná-
mých autorů. A Svaz spisovatelů Tvář původně založil 
za tím účelem, aby ti mladí měli svůj časopis, kam se 
budou jejich příspěvky odkládat. To bylo jádro sporu 
mezi oběma skupinami, neboť ta první chtěla dělat 
časopis pro�lový. Ke všemu Svaz spisovatelů odvolal 
Vinanta a dosadil místo něj Honzu Nedvěda, který 
se připojil k první skupině a začal s ní Tvář progra-
mově utvářet jako časopis, který má nějaký koncept. 
A Gruša, Kabeš a Pištora odešli na protest z redakč-
ní rady. 

Nebylo potom i o�ciálně hlavní výhradou vůči Tváři, že 
neplní své poslání být, jak se ve funkcionářské hantýrce 
říká, časopisem mladých a pro mladé?
A také to, že v ní není žádný spisovatel! A tak v únoru 
roku 1965 redakce přizvala několik dalších lidí. Václa-
va Havla a Ivana Wernische, ti už měli za sebou nějaké 
dílo, byli už oba slavní. Já měl vydanou jednu knížku, 
a tak přizvali také mě, nepochybně pod vlivem Jirky 
Němce. A celý zbytek roku 1965 se bojovalo o to, aby 
se časopis zachránil. Každou chvíli hrozilo, že číslo, 
které vychází, je zároveň to poslední. Potom nám ve-
dení Svazu navrhlo, že Tvář bude moct pokračovat 
jen za předpokladu, že z ní odejdou Němec, Hejdánek 
a Mandler. Docela dobře si je vytipovali, neboť toto 
byli skutečně lidé, kteří časopisu dávali ducha. Na to 
jsme samozřejmě nepřistoupili.

Tady se asi už moc taktizovat nedalo?
Předpokládali jsme, že tam za ty tři dosadí nějaké dal-
ší lidi a že tak nebo tak už nebude možné Tvář dělat 
jako doposud. My jsme nesouhlasili, a Tvář tím skon-
čila. Na stejném zasedání, kde vedení Svazu zrušilo 
Tvář, byly náhradou za ni založeny Sešity pro mladou 
literaturu. 

Tady se nejspíš skrývá jádro věci. Když jsem se kdysi na to 
ptal Jiřího Gruši, odpovídal mi tak, že jsem tomu nevě-
děl hlavu ani patu. A z Petra Kabeše jsem také nic kloud-
ného nedostal. 
A proto mezi námi vzniklo napětí. Ještě na konci devade-
sátých let při setkání v Divadle Archa, nevím už při jaké 
to bylo příležitosti, Nikolaj znovu Kabešovi vpálil, že Se-
šity dostali za to, že pomohli Tvář zlikvidovat. Když jsme 
se zachraňovali, Eman Mandler někdy v září nebo říjnu 
roku 1965 vymyslel, on byl stratég, že by se měl na pod-
poru Tváře svolat aktiv mladých spisovatelů. V Klubu ar-
chitektů v Letenské ulici se tehdy sešla spousta lidí. Neje-
nom mladých, přišli také Josef Hiršal a Jiří Kolář. A všich-
ni Tvář podpořili. Díky tomu vyšla další tři čísla.

S Jiřím Kolářem ses poprvé osobně setkal až tady? 
Seděl jsem s nějakou společností a popíjeli jsme vodku. 
V té době jsem ještě pil. U jednoho vzdálenějšího stolu 
seděli také Kolář s Hiršalem. A najednou od toho stolku 
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se ozvalo: Hejdo, pojď sem! Šel jsem si za nimi sed-
nout. A protože jsem měl v sobě poměrně dost vodek, 
byl jsem schopen se s nimi přít. Oni Tvář podpořili, 
ale řekli mi, že jsme si ten průšvih zavinili trochu sami. 
Kdybychom se starali jen o umění, přinášeli informace 
o tom, co se děje ve světě umění atd., byl by pokoj.

Houby by byl pokoj.
No počkej, byl by pokoj, samozřejmě. Kdybychom dě-
lali něco, co by bylo zcela separováno od společenských 
a politických souvislostí, pokoj by byl. Právě toto pak 
dělaly Sešity. Protože tyhle rady uposlechly, tak v pod-
statě pokoj měly.

A vás nechali vydat jen tři další čísla.
Do konce roku 1965. A pak už byl konec. Honzu Ne-
dvěda si pozvali na nějaké zasedání ústředního výbo-
ru Svazu a tam mu řekli, že Tvář může pokračovat jen 
tehdy, když odejdou ti tři. 

Zrušili vás, ale nerozešli jste se?
Eman byl přesvědčen, že tenhle stav dlouho nevydrží. 
A že tedy musíme zůstat pohromadě a připravovat se 
na dobu, kdy budeme znovu vydávat. V Redutě jsme 
připravili několik diskusních večerů, některé příspěv-
ky v tom mezidobí vyšly ve sborníku Podoby. Snaži-
li jsme se přitáhnout další spisovatele do redakčního 
kruhu. Přibyli Věra Linhartová nebo Milan Náprav-
ník, surrealista. 

To jsi byl ještě pořád zaměstnán v Pražském vlastivěd-
ném středisku? 
Tam jsem byl až do roku 1968. Eman Mandler mě 
vyzval, abych přešel k němu, a nabídl mi také práci 
v nakladatelství, které v té době zřizoval. On byl do 
té doby zaměstnán v Socialistické akademii, pracoval 
v edičním oddělení, kde připravil k vydání řadu dob-
rých věcí, například Československou vlastivědu. 

To všechno byla jeho práce?
Kompletně. Eman se v roce 1968 odtrhl a zřídil samo-
statné nakladatelství jménem Horizont. A zaangažoval 
na ní několik lidí z Tváře. Honzu Lopatku, Láďu Dvo-
řáka a mě. Vydrželi jsme tam do podzimu roku 1969 

– Eman byl vůbec prvním nakladatelským ředitelem, 
kterého v začátku normalizace odvolali. Solidarizovali 
jsme se a odešli jsme současně s ním. 

Tvář skončila předtím, nebo potom?
Ta skončila už v červenci 1969. Když jsme skončili 
v Tváři, tak jsme si na závěr udělali výlet do Cholu-
pic, protože jsme vydávali na pokračování Cholupický 
den Ladislava Klímy. Ivan Diviš měl kontakt na dceru 
�losofa a někdejšího ministra �nancí Jaroslava Kabeše 
a vypůjčoval si od ní Klímovy texty. Diviš mi Cholupic-
ký den půjčil a my jsme ho potom začali tisknout. Udě-
lali jsme si do Cholupic výlet, který byl velice pěkný, 
skončili jsme v tamní hospodě. Náš cholupický výlet je 
také na�lmovaný. Film je dílem Ladislava Hejdánka. 

Výletu se tehdy zúčastnil také Václav Klaus.
V tom snímku je zachycen i Václav Klaus – také jak 
leze po stromech. Mám z toho výletu i nějaké fotky.

Zažil jsi Václava Klause ve Tváři, setkal ses s ním někdy 
v redakci?
Otiskli jsme mu asi tři články, ale přímo jsem se s ním 
předtím nikdy nesetkal, protože on své příspěvky pa-
trně nosil rovnou Bohoušovi Doležalovi. A nikdy také 
nechodil na redakční rady, alespoň se na to nepamatu-
ji. Ale závěrečného cholupického výletu se Klaus zúčast-
nil. Zato na něm chyběl Václav Havel. 

Nebyl tou dobou už v Americe?
To nevím, ale rozešli jsme se s ním už předtím. Bylo to 
kvůli jeho vystoupení na pátém sjezdu Svazu čs. spi-
sovatelů v červnu roku 1969 v Národním domě na 
Smíchově. Václav Havel byl předsedou redakční rady 
Tváře, ale zároveň také působil ve Svazu, v sekci nebo 
buňce nezávislých spisovatelů. Šlo o koncepci, jak hájit 
literaturu a kulturu v obtížných poměrech, které jsme 
po vpádu vojsk očekávali. On tehdy na sjezdu nepřed-
nesl naše stanovisko, jak jsme byli domluveni, ale vyjá-
dření té skupiny nezávislých. To nás zaskočilo. S Ema-
nem Mandlerem a myslím ještě s Honzou Nedvědem 
jsme už nemohli stihnout nějaký náhradní projev. Dali 
jsme však dohromady návrhy na usnesení a ty jsem po-
tom na sjezdu přečetl. 
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V čem se obě stanoviska lišila?
My jsme například byli ochotni připustit, že bude cen-
zura. Ale že bude muset být přesně stanoveno v záko-
nech, jakým způsobem a co cenzura smí zabavit, aby 
se jí nedalo zneužít. Oni měli radikálnější postoj, že 
cenzura ne, žádná cenzura. Ale jak oni, tak i my jsme 
tehdy vůbec neodhadli situaci. Že bude o hodně hůř. 
Havlovi jsme na schůzce Tváře vytkli, že se nezacho-
val podle naší domluvy. On za sebou práskl dveřmi 
a odešel. 

Mysleli jste při tom cholupickém výletu na další práci s vý-
hledem do chmurné budoucnosti? 
Eman Mandler projevil i tehdy poměrně přesný od-
had. Nepočítal tentokrát s tím, že půjde o krátké ob-
dobí. Když řekl, že se máme připravovat na to, že to 
bude tak na patnáct let, vzpomínám si, že jsem z toho 
byl úplně nešťastný. A ono to bylo na víc. Na dvacet.

S Nikolajem Stankovičem ses seznámil v Tváři? 
Poznali jsme se tam. Nikolaj měl ke mně dost velkou 
důvěru, já jsem okamžitě bral vážně jeho básně, a když 
mi Nikolaj věnoval nějakou svou knížku, tak mi tam 
dokonce vyslovil jistý vděk vůči mně, prostě Nikolaj 
měl ke mně velkou důvěru a hodně jsme se sblížili. 
Nikolaj ovšem měl přátel milión, znal se s celou Pra-
hou. Mnozí lidé se s ním spřátelili u piva. Ale myslím 
si, že moje přátelství s Nikolajem bylo něco hlubšího. 
I když těžko říct, nevím, jak hluboká jeho hospodská 
přátelství byla.

Proč podle tebe jeho poezie u čtenářů, alespoň v počát-
cích, narážela? 
Někomu se mohla jevit jako nesrozumitelná, až jako 
by to pro ně byl blábol. Mám za to, že ani pan Reynek 
ji nepřijal, nelíbila se mu. Dokonce snad mluvil o blá-
bolech. Ale to je strašně nespravedlivé. I když u pana 
Reynka to bylo docela pochopitelné. Jeho poezie je tak 
jiná, že po tom, co všechno přečetl a udělal, to nebylo 
v jeho věku snadné. 

Ale nepochopení přetrvává i u současných kritiků. Tře-
ba brněnský Jiří Trávníček psal o Nikolajově poezii s vel-

kým despektem a většině toho, co Nikolaj napsal, vůbec 
neporozuměl. 
U Nikolaje mě vždycky fascinovalo to, že když přišel 
na novou báseň, třeba krátkou, o čtyřech verších, byl 
na něm vidět údiv nad tím, kde se to vzalo. To se mi 
zdá jako něco velice příznačného. Bylo to vidět i na 
jeho tváři a na radosti, s jakou recitoval. Prostě věděl, 
že to není jenom z něj. 

Vypadalo to tak, že se chlubí, a on se opravdu i chlubil.
No dobře, chlubil se, možná se někdy jenom chlubil, 
ale mluvím i o některých případech, kdy bylo zřetelně 
vidět i cítit ten radostný údiv nad tím, co se to tu vlast-
ně vynořilo. Měl jsem Nikolaje moc rád. Myslím, že 
jsem byl také poslední, koho před odchodem z tohoto 
světa ještě vnímal. Byli jsme ho se Suzette navštívit pár 
chvil před tím, než upadl do agónie. Sestra nám řekla: 
Možná, že ho už ani neprobudím. Nicméně to zkusi-
la, jemně, a on se probudil, a když nás spatřil, tak se 
usmál a řekl: Ahoj. Za chviličku zase zavřel oči a spal. 
Půl hodiny po nás přišla jeho žena Olinka. To ještě žil, 
ale už ho neprobudili. Byl jsem asi poslední.

Jana Lopatku jsi poznal také až v Tváři?
Až tam. Nevím ani, kde ho sebrali, ale on tam byl už 
v tom čtyřiašedesátém roce. 

Je fascinující, že se nějakou skrytou gravitací neomylně 
k sobě přitahují lidé, kteří k sobě patřili ještě předtím, než 
se stačili poznat. Nespočívá kouzlo Tváře už v tomto?
Tvář znamenala v mém životě nepochybně nádherné 
období. Ale naučil jsem se tam ještě jinou věc. To v té 
době nebylo tak úplně běžné. Tehdy všeobecně plati-
lo, že se i v umění musí zaplatit nějaká ta daň císaři. 
V Tváři jsem se dokonale naučil, že to tak nemusí cho-
dit. Toho si také na Tváři cením ze všeho nejvíc, pro-
tože si myslím, že to byl jediný časopis, který se takhle 
choval. Docela zajímavé věci pochopitelně vycházely 
i v jiných časopisech. Samy tyto časopisy nebyly ani 
tak úplně špatné, ale tohle dělali všude.

Horní Ves u Horní Cerekve, léto 2008

Josef Mlejnek, básník, kritik a překladatel.
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Trochu se stydím, ba hodně se stydím. A velice se raduji, 
neboť vidím, že Prozřetelnost Božská je totožná s prozře-
telností jezuitskou: ani mne neviděli, ani po mém jméně se 
neptali a už mne vyhánějí. (Jakub Deml)

Vydání sebraných spisů dosavadní tvorby básníka 
Zbyňka Hejdy (*1930) naléhavě vybízí k novému po-
zornému čtení jeho textů, nezatíženému tím, co bylo 
dříve vyřčeno. Jedním z podstatných témat, které do-
sud – až na drobné výjimky – stálo stranou pozornos-
ti literární kritiky, je humor. Místy snad nenápadně, 
avšak zcela kontinuálně prochází celým literárním dí-
lem Zbyňka Hejdy. Groteskno je přítomno v četných 
podobách a s různým záměrem i účinkem, přičemž 
se objevuje v souvislostech zcela nečekaných – a stej-
ně tak překvapivě bývá nepřítomno všude tam, kde 
by je snad čtenář mohl očekávat. Váže se na komické 
pointy situací prožitých ve dne i ve snech; plyne z od-
kazování a variací na poetiku jiných básníků. Jeho 
podstatným spouštěčem je zcela neotřelá volba a stří-
dání jazykových rejstříků. Humor je však i jedním 
z principů Hejdovy tvorby ve smyslu bytostného na-
pětí mezi skutečností a jejím nahlédnutím; mnohdy 
lze vytušit, že byl v básni dřív než sama slova. A nikoli 
na posledním místě je skutečnost, že osobitou ironií 
a pojetím úlohy humoru ve své tvorbě Zbyněk Hejda 
nejen navazuje na některé linie v české poezii, ale snad 
i místy prolamuje dosud zažité hranice. 

Na úvod je ještě potřeba připomenout, co pozna-
menal sám autor o vnímání mezí a tabu: „Při psaní 
poezie je otázka tabu především otázkou žánru. (…) Pře-
kračovat tuto hranici vlastně znamená žánr rozšiřovat. 
(…) hranici autor neustále cítí, necítit ji, nepohybovat 
se na jejím ostří nebo kousíček za ní může znamenat, že 

Nejmilejší koření? Tabák!
Humor v básnických textech Zbyňka Hejdy

L T

žánr opustí, že přestane psát poezii, že píše něco jiného. 
Starosti s tabu nejsou tedy ani tak starosti působené mo-
rálkou, je to starost (…) týkající se podstaty poezie.“ 1

Pnutí povrchu a hloubky 

Přímé i naznačené variace na jiné básníky jsou ur-
čitým setkáním s těmi, kdo předcházeli, svébytným 
„rozmlouváním“ s osobně či v literární historii něčím 

Zbyněk Hejda. Foto: Bohdan Holomíček. 
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zásadními autory nebo i básnickými proudy. Alespoň 
několik často přítomných: Mácha, Gellner, Deml, Ko-
lář, Blatný i celá Skupina 42, Holan a – snad méně 
zřejmý, ale v souvislosti s humorem neopominutelný 
– Stankovič. Číst básně Zbyňka Hejdy znamená vstou-
pit do hry, v níž se mnohé postupně odkrývá, a přitom 
další ještě na dlouho zůstane nespatřeno. Jako prostu-
povat při hlubinném průzkumu skrz vrstvy zemské 
kůry – a v určitou chvíli nemít jistotu, zda přes žár 
bude možno pokročit, či jsme se dostali na určitou 
mez, která ani napříště při čtení nepůjde zdolat. Hra 
a humor spočívají totiž i v dialogu autora se čtenářem: 
záleží, kterých indicií si všimne a zda u určitých pasá-
ží básnických textů groteskno zaznamená. Pnutí, kte-
ré vzniká i na první pohled nenápadným odkazová-
ním na další básníky, vnáší do textů zvláštní vzrušení: 
v Hejdově poezii totiž přibývá další rovina. Nejde už 
jen o klasický vztah mezi „jak se říká“ a „co se říká“, 
navíc je zde: „s kým se říká“. 

V některých případech se jedná o blízké variace 
a básnický styl, forma i obsah jsou pouze jemně pro-
hloubeny, osobně či dějinně aktualizovány. Vzniká 
dokonalá čtenářská iluze, v určitou chvíli si zřejmě 
alespoň podvědomě položíme otázku: Čí báseň mám 
před očima? Sem by, mezi mnoha jinými texty, patři-
la Variace na Gellnera II2 z Valse mélancolique : „Je to 
nanic, / vstává těžce, / a co navíc, / žádná mě nechce. // 
Sním o Paříži. / Jsem na Pigallu denní host. / Tady mě 
bolí v kříži / a vůbec každá kost.“ Variace je věrná ne-
jen ironickou linkou, ale i v textu přesně vypsanou 
re�exí životní situace. Povrch a hloubka se setkáva-
jí a vzájemně prostupují obdobně, jako jsme zvyklí 
právě u Gellnera.

Přes zřetelnou průrvu

V Hejdově tvorbě je také často přítomná poetika Sku-
piny 42, ale velmi se liší způsob navazování na ni a ne-
jednou zde bude podstatný humor. Za typickým ob-
razem pražské periferie Na železničním mostě hřmí 
vlak se náhle vynoří pohled odlišný. Autor sice zpo-
čátku dodrží formu volného verše, i o místech a denní 
době promlouvá v souladu s básnickým předobrazem, 
jen se coby jemný předěl objevuje náznak uplynulého 

času: „Na železničním mostě hřmí vlak. / V háfnu vraky 
lodí a tam dál / nízký dům zbyl tu z dávného Smíchova.“ 
V následujícím dvouverší však tematické hranice spo-
jované se Skupinou 42 již náhle nejsou respektovány: 
„V noci tady vstoje / pokaždé sténá nějaká dvojice.“ V po-
kračování se udržuje obdobné napětí; vrátí se popis 
večerní nálady: „Na všechno padají saze, / pivovar dýmá 
(…)“ A opět zlom – tentokrát zdůrazněný i autoro-
vým komentářem: „…Vozkové s koňmi / odešli jednou 
k jatkám a je to.“ Polarizace je v básni velmi výrazná, 
přičemž s přibývajícími verši se vyhraňuje čím dál zře-
telněji vlastní Hejdův styl, a to i v rýmu a v rytmiza-
ci: „Noc padá, ston žen vkrádá / se z domů tiše do ulic / 
V nehynoucích klínech děvek / neúnavně se zmítá maso.“ 
Autor si zcela po svém podmaňuje původně přijatý 
koncept „variace“. Základním námětem básně je, jako 
tolikrát v Hejdově poezii, plynutí času – poznání ne-
možnosti návratu přes zřetelnou průrvu – a ve verších 
je přitom působením humoru i překvapivá lehkost. 

Re�exe básně Vladimíra Holana Zmrtvýchvstání 
je prostorem pro vyjádření se k (ne)uzavřenosti ži-
vota smrtí. Názvem – Na Holanův motiv – a odka-
zem „Prostě zakokrhá kohout“ je vyřčeno, vůči čemu 
se Hejda vyhraňuje. Opět se pro autora jedná o téma 
nesmírně naléhavé, což podtrhuje i obnaženost jeho 
výpovědi: „…hluše / naslouchám tomu andělu v barev-
ném peří. / Já, kterému odumřela duše, / ve vzkříšení těla 
kterak bych měl věřit.“ 3 Zůstává však vědomí, že se jed-
ná o rozmluvu s jiným, a navíc osobně blízkým básní-
kem, a tedy je udržen určitý odstup od tématu, verše 
– navzdory svému obsahu – nemají působit skličují-
cím dojmem. I poznatek na konci básně v próze Z do-
pisu, kde se zmiňuje zahlédnutí bílé kosti po vytržení 
zubu s asociací smrti, je po svém vtipný: „Je to podivné 
uvidět na chvíli na sobě něco, co bývá vidět, až když je 
dávno po očích.“ 4 

Humor je na mnoha místech Hejdovy tvorby pro-
tipólem úzkosti – a promlouvání o týchž tématech zá-
roveň dvěma tak odlišnými způsoby stále obnovuje 
organické napětí vztahu mezi scházením, upadáním, 
každým dechem tragicky přibližujícím se koncem 
i bytím plně pocítěným, intenzivním uvědoměním ži-
vota – byť by to bylo jen na okamžik. 
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Magie slova a chvění

Slova pro Zbyňka Hejdu neznamenají pouze prostře-
dek k pojmenování a popsání, jsou samy o sobě ná-
strojem, kterým je realita vnější, ale především vnitř-
ní, magickým způsobem „obráběna“. A slova pomá-
hají nejen k jejímu uchopení, ale i pochopení. Takové 
poznání přirozeně vůbec není omezeno jen na rovinu 
pojmů a rozumu. Jisté skutečnosti, které jsou pro lid-
ské bytí zásadní a určující, do slov nevcházejí, musejí 
být vyjádřeny pomocí napětí, které velmi často zastane 
právě humor. Tím je velmi blízké Hejdovo užívání ja-
zyka, humoru i chápání poezie jako takové s Jakubem 
Demlem, jeho syntaxí, doříkáváním, upřesňováním 
a především snahou realitu spatřit ze všech možných 
– a hlavně naprosto nečekaných stran. 

V básni Myší horečka, připsané Malému děvčátku, 
silně vystupuje úzkost z pomíjivosti. Hned v úvodu je 
předpověď: „Jednou vyrosteš / ze svých zimníčků, / ale ne 
do jar.“ 5 Dále již je pozornost namířena ke světu mužů 
a žen, k zachytávání se života a zároveň k odkazování 
na promluvu mrtvého, který je příznačně jmenován 
jako „Natažený“: „Tenkrát že byla / ňadra ještě živá, / teď 
že je po všem.“ Tragický obraz je ale protržen humor-
nou pointou – jež doplňuje báseň právě o živoucí na-
pětí, nebo snad dokonce vyjadřuje chvění, které bylo 
v básni jako to úplně první: „Jen kanály, / ty že se ještě 
chvějí, / neb myší prý / je bohudíky dost.“

Jinak nasvítit

Ironie ovládá hned počátek prvního ze tří textů, sdru-
žených pod titul Pobyt v sanatoriu. Za nadpisem Báseň 
zde následuje jako karikatura poezie pravidelné troj-
verší: „Neboť srdce mé, / neboť srdce mé, / už to skončí-
me?“ Kvantita hlásky „é“ (připomínající pražskou ho-
vorovou výslovnost) a vůbec opakování prvního verše 
a o nic vynalézavější verš poslední působí v kontextu 
autorovy tvorby jako vetřelec, až k smíchu odpudivý. 
Pokračování již je skutečnou básní, nasvícení nebe, po-
pis oblohy a místa, které zároveň působí jako „tady“ 
i „tam“, zde konkretizované jako Anglie a Praha, déšť, 
hodina mezi psem a vlkem v teplém červnovém dni: 
„…už se rozhořívaly plynové lampy“. Do popředí bude 

postaven vsunutý příběh: „…a pak se k nám ulicí od 
svatého Apolináře / (…) / blížil obrovský červený sluneč-
ník, / skrývající před deštěm dvojici, / vrávorající pod jeho 
tíhou.“ Již sám popsaný obraz je humorný, ale Zbyněk 
Hejda přidává pointu – slova muže zpod slunečníku: 
„Já se ti na to vyseru, / co jsi to, prosím tě, přinesla za dešt-
ník? / To není deštník, to je padák!“ Ironie se následně 
protne s jemným popisem večerní nálady: „A už se ta 
něžná dvojice pod slunečníkem / ztrácela do slunečné noci 
(takový pocit!), a ještě pršelo a ještě něžně mžilo světlo / 
v osm hodin večer na počátku června.“

Groteskně kontrastní používání hovorového a kniž-
ního jazyka nalezneme v prostřední pasáži Básně, začí-
nající verši: „Jednou, / na Uhelném trhu / jsem vyhledal 
kurvu.“ Následně se střídá mluvené se spisovným a na-
víc se v jednu chvíli promění běžně přiřazované úlohy: 
lyrický subjekt, který se běžně v hovorové řeči nepro-
jevuje, vznese dotaz „kam pudem“. Ubezpečí se, že se 
vše odehraje, slovy „dáš mi kundu?“ (která jsou vzhle-
dem k situaci jazykově neutrální), a dostane se mu od-
povědi: „Prosím,“ řekla, „vždyť jste si zaplatil“, jako by 
se jednalo o uctivou obsluhující v obchodě. Následu-
je však propad, zvolání: „Vždyť von je měkkej! / (…) Vy 
už jste asi dnes mrdal, né?“ Slova se již nepodřizují žád-
né konvenci, okamžik údivu přináší ničím nekorigo-
vaný projev (– navíc dlouhé „né“ nelze nepřiřadit k již 
zmíněnému úvodnímu verši Básně „neboť srdce mé“). 

„Cerekví, Dubenkami a Bezděčínem je uzavřen obzor tohoto 
kraje, jehož srdcem je srdce zvonu v Horní Vsi.“ (Zbyněk Hejda). 
Fotoarchiv LT.
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A také mužský protějšek se vrací ke svému stylu, zce-
la v souladu se svou přirozeností spisovně pronese: 
„Ano,“ řekl jsem, / zachraňuje svou mužnou důstojnost“. 
Poslední část Básně ale to, co v textu předcházelo, uve-
de do úplně jiného světla. Náhle je vše zapomenuto, 
ani okamžiky na Uhelném trhu, atmosféra červnového 
večera, ani komická schůzka milenecké dvojice se slu-
nečníkem namísto deštníku nebudou podstatné, byť 
působí tak strhujícím dojmem. Naráz platí jen: „Z ve-
likých dálek minulosti, / i z těch se už jen zvedá prach / 
a stesk se jenom někdy se zvířecí silou / zaryje do masa 
srdce. / (…) / Je zlé, / řekla jednou maminka, / že tam se 
nesejdem…“ 

Prorůstání dvou různých témat a především způ-
sobu nahlížení určují také báseň, která začíná veršem 
„Bylo domluveno“ 6 z Valse mélancolique. Nejprve téměř 
detektivní, a zároveň v očekávání společného prolnutí 
i erotické napětí: „Bylo to v době / kdy ve strachu z pro-
zrazení / téměř už jsme se nesetkávali. / Ale teď odletěl M. / 
na týden do Afriky.“ Následuje groteskní výjev, v němž 
ale nechybí stopa obavy, která se sama přirozeně jeví 
také jako vtipná: „Tu noc / jako naschvál / nad Bojano-
vem téměř bez přestání / přelétávala letadla. / Za milo-
vaní zamilování / museli myslet na letové řády, / Afrika 
není / zas tak daleko.“ Důležité je ale i vnímání lesa, 
bezprostředně blízkého prostoru, který ostatně autor 
často velmi pečlivě zaznamenává (v jeho poezii totiž 
obecně platí, že se i zcela nečekaně dozvídáme o podo-
bě krajiny a odstínech oblohy, které jeho samého velmi 
živě oslovují). Se sobě vlastní snahou i obavou o věr-
nost obrazu, s nejistotou i udivením říká: „nevím, / jak 
bych popsal / teď – málem po třiceti letech – / to odpolední 
čekání / v lese, který se ničím neodlišoval od jiných, / (…) 
když náhle / z ničeho nic: / z ničeho nic / – jak v celku 
(jako les), / tak v jednotlivostech (borovice, smrk, bříza) / 
(…) to všechno ztratilo smysl, ale tak do hloubi i šíře, / 
že všechno bylo nesrozumitelné / (…) a nemaje k niče-
mu (neboť to nebylo) vztah / jako bych nebyl.“ Ale pak 
se stane cosi v Hejdově poezii převelice vzácného; ve 
vjemu přírody bude úlevně nalezen protipól k pocitu 
nicoty: „Do Prahy jsem odjížděl prvním vlakem / za čas-
ného svěžího červnového rána, / podél jedoucího vlaku / se 
postupně zobrazoval les.“ Humor v básni je jako skelný 

papír, kterým se rozrušuje u čtenáře i jen podvědomá 
netečnost, odstup od textu – příběh je velmi strhující. 
I proto zapůsobí sdělení o ponoření do nicoty a opě-
tovném vystoupení živoucího lesa tak podstatně. 

Přestoupit běžné

V poezii se Zbyněk Hejda vyhýbá byť jen názna-
ku schematičnosti v promlouvání o tématech, která 
vnímá jako stěžejní. Humor a ironie pomáhají zís-
kat náhledy z různých úhlů a jejich přítomnost ani 
v nejmenším neznamená zploštění skutečnosti ve 
vtipnou pointu. Provázejí i verše vyjadřující křehkost 
bytí a nevýslovnou něhu. „Děvčátko zatím křídou pra-
cuje / na srozumitelnosti zdí.“ 7 stojí v závěru básně Když 
listopadové děvčátko. Tento obraz je zcela odlišný od 
jiných Hejdových textů, ve kterých dívenky tolikrát 
vystupují, nikoli však v dětské nevinnosti.8 Dokonce 
i téma milostného splynutí, v autorových verších stá-
le znovu popisované z nejrůznějších úhlů, nalezneme 
ve spojitosti s humorem zpodobněné v dojemné jem-
nosti. V náznaku již v básni Noc: „Slepí / nás obraz / 
jeden v druhého ryjem: / ty propast, / o niž jsem opřený 
pyjem.“ 9 A především v obraze: „V dětství vyhnali nás 
slepé / o holi, jíž se derem do klínů. / O chlup je tam lépe / 
v tu vteřinu.“ 10

Poznámky:
1 Hejda, Zbyněk, Kritiky a glosy, Praha, Triáda, 2012, s. 220.
2 Hejda, Zbyněk, Básně, Praha: Torst, s. 256.
3 Valse mélancolique in Básně, s. 281.
4 A tady všude muziky je plno in Básně, s. 109.
5 A tady všude muziky je plno in Básně, s. 103.
6 Valse mélancolique in Básně, s. 259.
7 A tady všude muziky je plno in Básně, s. 96.
8 Srovn. např. s básní Děvčátko z téže sbírky: „Děvčátko/ 

křtí ptáčky vodou/ z okolních louží/ a do ruky je berouc, / tak 
s nimi rozmlouvá, / že praská v hrdélkách. / Ó nemít pocit škrcení / 
v prstech. / A kruté sklony děvčátek / tak napříč hrdélkům ptáků, 
kteří / se nevyznají v hrách.“ In Básně, s. 90.

9 Lady Felthamová in Básně, s. 209.
10 Ruce oběšence ptáky nepřivolají, Blízkosti smrti in Básně, s. 128.

Lucie Tučková se věnuje česko-francouzským literárním 
vztahům.
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VARIACE NA GELLNERA III
Sergejovi

Zůstanou vody, zůstanou lesy,
města zabydlí nový lid.
Někoho pověsí, jiného nepověsí
a dál se bude šťastně žít.

Stopy vražd budou bezpečně sváty 
s písku tohoto století.
A němé oběti se svými katy
dál budou trčet tu v mrazivém objetí.

VARIACE NA BLATNÉHO

Na konci prázdnin pozdní léto září,
pak návrat do města a vlak a vlak a vlak
a potom přestoupit a v Brodě na nádraží
už voní koprem prosycený okurkový lák.

A zahradnický déšť a zahradnický skleník
a tenisový kurt – nálada předměstí.
A je to jako nic, docela nic to není,
A přece – jak to říct, že píšu o štěstí.

A teď: kde jsou a co, mí všichni, co tu byli.
Vracet se z prázdnin z blízka Jihlavy.
O tuto letní navečerní chvíli
Kéž mi Bůh věčnost nastaví.

SEN

Setřepu mokrý sníh ze zimníku
a vstoupím do bytu,
kde jasné světlo svítí
zpod zeleného kšiltu lampy v kuchyni,
tatínek za stolem listuje v knize,
maminka dělá něco u kamen,
oba se ke mně obracejí,
já štěstím bez sebe se ženu k nim,
dvě prázdné díry naproti ve zdi zejí,
na zemi se povaluje klíček od hodin.

 * * *

Tyto dny,
tyto poslední týdny
skoro každý den k ránu,
někdy okolo šesté, v pět, ve čtyři
slyším živě, zřetelně zazvonit zvonek. 
Už nechodím otvírat,
už ani nevstávám,
za dveřmi nikdy
nikdo nebyl.

Klíček od hodin

Z H
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Z VYPRÁVĚNÍ PŘEDKŮ

Byla v takové jako kleci.
V životě jsem neviděl tak velký poprsí.
Jsou mezi nebem a zemí a ještě narostou věci,
kterými se nadouvají – za úžasu starců – malé cirkusy.

 * * *

Borovice na okraji lesa
osvětlené odpoledním sluncem.
K západu temná
lesní hradba.
Mezi těmi dvěma lesy
travnaté rašeliniště.
Vysoko krouží dravý pták, káně.
Je nehybné ticho.
Ačkoli nesporně stojím 
uprostřed toho všeho,
je to,
že to už jenom bylo.

 * * *

V noci vidím z postele na horizontu světla 
vzdáleného Žižkova, pod žižkovským vrchem, pár 
kroků od nemocnice, libeňský hřbitov, zarostlý 
vysokým stromovím. Jako by se tam svítilo na 
hrobech. Ale jsou to jen světla z toho vzdáleného 
protějšího vrchu, která tu a tam pronikají větvemi 
stromů, objevují se a zase mizí, jak větvemi provívá 
vítr. Klam. Na hřbitově nesvítí ani svíčička. 
V kterých místech tam asi leží Hlaváčkův hrob?

 * * *

Smělé oblouky nad očima,
nádherné rudé loďky úst…
Nadejde zima, přejde zima
a ledy strhnou most…

CAFÉ FRANÇOIS IER

Na první pohled je to někdo zdejší 
v Café François Ier, na své poslední fotogra�i,
polosesutý, pod zrcadlem s pleší
Paul Verlaine dopíjí, už dopíjí.

Je možná neděle. Dámy jsou někde v pekle,
v tom – obávám se – separátním žen.
V tichu kavárny je důvěrně, až sametově teple.
Nicméně nakonec dopijem a jdem. 

Ze sbírky Valse mélancolique (1995) vybrala Lucie Tučková.
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Se čtením poezie jsem nezačal na popud ze školy, ale 
protože se mi v rodině stala taková tragédie. Otec ze-
mřel v mých devíti letech. Když ho v roce 1939 při-
jelo zatknout gestapo, maminka ze strachu dala od-
vézt celou jeho rozsáhlou knihovnu k dědečkovi. Ten 
ale za heydrichiády roztopil pec a knihy spálil. Z celé 
knihovny zbyly jen trosky. A v těch jsem se snažil poz-
ději najít knihy, které tatínek četl, a snažil se mu skrz 
ně přiblížit. Našel jsem mezi nimi básníka jménem 
Jan Jiří a jeho tři sbírky Pastýř na horách, Sierra Venta-
na a Střepinky dnů i srdce. Chtěl jsem pochopit, čím 
tatínka zrovna tento básník oslovil. Jana Jiřího mimo-
chodem zná a zmiňuje i Blatný. Ve třinácti, čtrnácti 
letech jsem četl samozřejmě i Wolkra, kterého měl ta-
tínek také rád.

Po válce, po roce 1945 jsem přišel na další poezii: 
Jesenin, Achmatovová. V septimě jsem přečetl celého 

Nezvala a krátce nato Holana. Velkým objevem byl Jiří 
Kolář – a ten mi zůstal dodnes. Objevování šlo postup-
ně. Velice jsem četl. Když jsme měli na gymnáziu jako 
povinnou četbu Jiráska, pan profesor věděl, že hodně 
čtu, a když mě vyvolal, chtěl, abych před třídou řekl, 
s čím jsem se v poslední době v literatuře seznámil. 
Mohl jsem mluvit, o čem jsem chtěl, a toho Jiráska 
jsem vlastně ani nemusel znát. 

Významnou roli pro mě sehrál právě Jiří Kolář: 
Ódy a variace, Limb a jiné básně. Vzpomínám si, že 
jsem neměl třeba Sedm kantát. Byl jsem někde v Pra-
ze – to jsem žil ještě v Hradci – a teď jsem viděl, že 
za výkladem v Melantrichu je Kolářových Sedm kan-
tát. Ale bylo zřejmě už po šesté hodině a měli zavře-
no. Tak druhý den z Hradce znovu do Prahy, abych si 
mohl Sedm kantát koupit. Bylo to dobré, ještě je měli. 
Kolář pro mne byl básník nade všechny a myslím, že 

Básníci čtou básníky

Z H

Z� H (* 2. února 1930 v Hradci Králové) je básník, překladatel, historik a editor. Vystudoval obor �lo-
so�e-historie na Filoso�cké fakultě University Karlovy v Praze, kde v letech 1953 až 1958 působil jako odborný 
asistent a následně byl do roku 1968 zaměstnán ve Vlastivědném středisku Pražské informační služby. V letech 
1968 a 1969 byl redaktorem nakladatelství Horizont, v letech 1964–1965 a 1968–1969 členem redakční rady 
měsíčníku Tvář. Dalších deset let pracoval až do podpisu Charty 77 v pražském antikvariátu v Dlážděné ulici, 
odkud byl v roce 1979 nucen odejít. Téhož roku se také stal členem Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných. 
Mezi lety 1985 až 1989 byl v redakční radě samizdatového časopisu Střední Evropa. V letech 1990 až 1995 před-
nášel a vedl semináře o etice, literatuře a kulturní antropologii na 1. lékařské fakultě v Praze. Až do roku 1989 
nesměl až na výjimky o�ciálně publikovat. Zbyněk Hejda je autorem básnických sbírek a souborů: A tady všude 
muziky je plno (1963), Všechna slast (1964), Blízkosti smrti (1970 – sazba rozmetána, samizdat 1978), Lady Fel-
thamová (1979), Pobyt v sanatoriu (1993), Nikoho tam nepotkám (1994) a Valse mélancolique (1995). Souborně 
kriticky vydané básnické dílo: Básně (Torst, 1996). Výbor básnických deníků z let 1960–1962 z prázdninových 
pobytů v Horní Vsi vydal pod titulem Cesta k Cerekvi (2004), Sny z roku 2007 zahrnují výběr z průběžně 
zapisovaných snů od 60. let. Pod titulem Překlady (1996) jsou shrnuté jeho převody básní E. Dickinsonové, 
G. Trakla a G. Benna. V současné době sebrané Hejdovy spisy vydává nakladatelství Triáda, první svazek Kritiky 
a glosy (2012) zahrnuje jeho rozhovory, kritické studie a eseje. Vedle řady dalších literárních ocenění získal Zby-
něk Hejda Cenu Jaroslava Seiferta. 
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jsem i docela uměl ocenit jeho úžasnou střízlivost, ne-
zdobnost a že mě to i hodně ovlivnilo. Význam Blat-
ného se ve vztahu k mojí poezii nesmí přeceňovat, jeho 
první dvě sbírky, krásné, lyrické, se mi zdály i trochu 
kýčovité. Ale ani jeho pozdější tvorba na mne neměla 
takový vliv jako právě Kolář. 

Jana Hanče jsem nejprve trochu podcenil, objevil 
jsem si ho, až když jsme v Tváři začali publikovat jeho 
deníky, protože mi básně, které vydal v osmačtyřicá-
tém roce pod názvem Události, nepřišly nijak zvlášť 
odlišné od poezie Kolářovy. Znal jsem ho, měl jeho 
básně, ale v Tváři nám ho vlastně přihrál Zdeněk Ur-
bánek. Dodatečně jsem pak zjistil, že Hanč také byd-
lel velmi blízko mého bydliště ve Vyšehradské ulici, 
v podstatě byl soused, ale neznal jsem ho.

Také o Richardu Weinerovi jsem sice věděl, proto-
že jsem o něm měl malou Chalupeckého monogra�i, 
ale dlouho jsem ho nečetl. Je to jeden z básníků, kteří 
poezii těží z jazyka, který neplyne nijak idylicky, ný-
brž je básníkem destruován. Z kakofonie jazyka spíš 
než z jeho hladkého idylického plynutí. Když jsem si 
objevil Richarda Weinera, začal jsem si víc považovat 
i Halase, kde ta kakofonie také je. A pochopil jsem, že 
je otázka, jestli Nezval a jeho úžasné nadání, aby ver-
še plynuly jakoby přirozeně, jako by nad nimi nebylo 
potřeba přemýšlet, jestli zrovna tak je to ono. A jestli 
daleko důležitější nejsou tihle básníci, kteří se s jazy-
kem pokoušejí něco udělat a něco z něj vydolovat pro 
poezii. To ale bylo dost pozdní poznání, nepřišlo tak 
hned, až koncem 50. let.

Moje celoživotní téma je Jakub Deml. Zcela mi-
mořádný básník, který do poezie vnesl témata, která 
tam nikdy nebyla a stála víceméně stranou literatury. 
Věci jakoby nebásnické, třeba Rosnička, Šlépěje a jiné 
jsou přepisy deníků a dopisů. Byl víceméně stranou 
literatury. Miloval Březinu, ale s Březinou jeho vlastní 
tvorba nemá vůbec nic společného. Objevil, že téma 
naprosté banality se do poezie hodí. Třeba úplně přes-
ně, bez jakéhokoli zdobení, ale nádherným jazykem 
popisuje, jak sháněl ptačí budku, a je z toho báseň. 
Jeho dílo by se mělo vydávat celé a chronologicky, je 
to autor, který psal celý život jednu knihu. Strašný je 
ale Demlův antisemitismus, s tím se vyrovnávat vůbec 
není snadné.

Z mnoha dalších podstatných setkání s poezií 
bych jmenoval Andreje Stankoviče, pro mne velmi 
významnou postavu. A třeba z Jirouse se mi nejvíc lí-
bila jeho první sbírka Magorovy labutí písně. V mlad-
ší generaci mne velmi zaujal Krchovský, kterému se 
skvěle podařilo naplnit klasický rýmovaný verš nový-
mi obsahy. Každý, kdo píše poezii, ví, že určitá for-
ma má tendenci přitahovat, nést s sebou jisté obsahy. 
A on se tomu zcela ubránil. U některých jeho básní 
jsem musel litovat, že jsem je nenapsal já sám. A po-
tom Miloš Doležal. Mám ho rád nejen pro jeho bás-
nictví, ale i proto, jak se věnuje historii Vysočiny. Až 
díky němu jsem se seznámil s věcmi, co se děly za 
války pár kroků od Horní Vsi a místní o nich vůbec 
nemluvili.

Jiří Kolář
KAMENNÉ ZÁŘÍ (Ódy a variace)

S větévkou smrčí mezi zuby
Srny
Medajle na prsou řeznických krámů
Červené prsty za skly vztyčují sochy z ptáků.

Ještě včera výbavou v malované truhle lesů
Hracím v obrazu nebes ještě včera
Když zjevil se jim anděl
A osočiv jejich lhostejnost…

Hluboké dunící lesy komínů
S těžními duby na pomezí
Okny napěchovaná pohoří
Vody dlaždic
 Konečně je máte
Ne ustavičné cizince ne s kolikáté ruky
Samými vámi prosakují
Nahé až na dno.
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Richard Weiner
(Mnoho nocí)

A bylo chýrné roztrčení mračen,
blesk, vetčen kolmo, zvlnil se jak struna.
Rachot bezradně ji vyhmatává, tu tam,
střepí se drnče.

Z onoho Jáhnova řásnatého náručí
vyloupla se nepovědomá chudák mýtina
  habří, dvě břízy, sáh dříví, spálený palouk
Blesk maní vžehl jí však znamení věčna.
 Vše pak sklíčeně shaslo.

Atom času, jejž, co tady tančil, žeh onen zasáh’,
stana, tětím ohňového meče pukl ve dví,
a v každé půli oné jakby škeble, po skvělé perle:
tamto trvání, znik onde, mimo čas obé.
 A ku podivu stejné.

Nebylo svědků perlorodé té soulože
  ozon modře čpí
věčnosti a ničeho
  modrá barva pomněnek
kromě dvou bloudivších tu tvorů zahnaných bouří
na okraj oné všemi zhrzené mýtiny,
 jíž na chvíli odpovědnost svatostánku.

Kromě dvou bloudivších tu tvorů, a nepodobných
druhu druh jak nepodobny obsah a nádoba
  nezoufejte, vzdáleni!
jež štítivými povrchy lpí, nenávistně čekajíce
na kýs tříštící úder, slepého dárce svobody,
který rozloučiv, rozpráší je niveč.
  Srpnových nocí hvězdné slapy.

Když se z chýrné trhliny mračen vyhoupla mýtina,
  plášť proroků pod ní vzdut
mýtina chudák – ó, habří, ó břízy, a ty, paloučku! –
nevěsta zžehlá znamením
  hladká tržná rána

jež vyvolené vbodl siný posel, shasiv
dřív než zmámená zavrávorala,
  tehdy také tětím pukl atom času, stana

první z bloudivších, sečný uslyšev příkaz
mrštěný ohněm bíle a drze trysklým,
  zemní duch vře lávou
přimhouřil zrak, a sobě sám pozorným cizincem,
  čpící ozón má modrou barvu pomněnek
nalehl vnuknutím a vztyčil pyšnou jistotu
 ohněm sršící bodlo.

Zatím co tucha smrti, krásná jak zkamenělý dav,
druhého v kolena ťala. Jenž, povznes zraky,
  kde slapy srpnových nocí
po jiskrách páčivších tajemství popelný zastal déšť,
kanoucí bezhlesou sprchou na úhor čela.
 Ústa šeptají půdě…

Soustrastí ztrestav klečícího, svědek zřevší
smutně se vznesl – tmavým kormidluje zrakem –
  odkud, odkud, šumot křídel?
a svědek zbožňující, zasažen v srdci, vzlykl.
Ústa šeptají půdě, a půda, naslouchajíc, 
 odpovídá květenou.
  Ozon, jenž dohořívá, má modrou barvu pomněnek.

Když tu vesmírný vzdech vssál a zahladil
  nezoufejte, vzdáleni!
Dva ty nesmířené. A z obou stran strmého ticha
– visutý most, ale břehů není – 
  zřeli jste? duha nad slzami
hlasy marnou nadějí sezdaných střídavým zpěvem
  ó, habří, ó, břízy, a ty, paloučku!
epitalam klenou mrtvě plesný.
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Andrej Stankovič
OKOLO SÚČE 
ANEB JIŽ SKŘÍTCI OVOCE ČEŠOU

(Na motivy Richarda Weinera)
Poklady Kokosového ostrova
suché a veselé přes snový mráz,
co běží pro mne a za mne hvězdám po zádech,
špinavý vrah.

Severní ledové moře –
– z fuseklí lososů o páté je čaj.
(Okolo Súče)
V nehybné póze strne leckterá z dam.

Pak spadne z měsíce – 
– Chachaři v Buchaře –
ostříhán dohola jak mladý bůh
před Evou zatajím dech…

Soumrak však pokrývá svou
hlavu šedivou
pokrývkou bosou,
jiskřící rosou.

Medailon Zbyňka Hejdy připravila Lucie Tučková.
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Letter to the Editor Kontextů 
o rozhovoru Milana Uhdeho

Milana Uhdeho mám rád. Mám ho rád za jeho umě-
lecké dílo, které vznikalo za dobu posledního složitého 
a dlouhého více než půlstoletí, za způsob, jak se vyrov-
nával – nikoli na odiv dávaným disidentstvím – s těž-
kou dobou 70. a 80. let, za odvahu, hraničící s naivi-
tou, se kterou se jako jeden z mála po roce 1989 pustil 
do politiky na pravé straně politického spektra (za což 
jsme mu byli vděčni, neboť jsme byli ukřičováni na-
foukaným světem kultury, který byl – se svými náro-
ky být, i pekuniárně, vysoce, a to aprioristicky uctíván 
a oceňován námi ostatními – zcela zákonitě na druhé 
straně polistopadového demokratizačního procesu), 
i za jeho zajímavé návraty k minulosti se svým Dru-
hým čtením atd. atd. 

Koneckonců jsem to všechno vyjádřil tím, že jsem 
mu v roce 2011 udělil prezidentskou Zlatou plaketu 
u příležitosti jeho 75. narozenin. 

V Kontextech č. 6/2012 jsem však četl jeho rozho-
vor s Františkem Mikšem a s jednou jeho částí se ne-
mohu smířit. Nejde mi tímto svým krátkým textem 
o příspěvek ke strašlivě zjednodušeně interpretované 
době devadesátých let u nás, na což jistě bude lepší 
chvíle, až odstoupíme o kousek dál a budeme o tom 
mluvit bez emocí (a bez pokusu politicky ovlivňovat 
dnešek), a navíc to není jen na pár vět. Jde mi spíše, 
a to výlučně přátelsky, o Milana Uhdeho a o to, aby 
nežil v bludu či omylu.

Vím, že to má u svých literárních kolegů a přátel 
těžké. Říká to ostatně i ve svém rozhovoru: „Ztíženou 
situaci jsem měl i jako nedávný politický spolupra-
covník Václava Klause … nikdo mně nic nevyčítal, 
jen mi v prvních letech po návratu z politiky zbylo 
málo kamarádů, kteří by se mnou rádi zašli do hospo-

dy“ (s. 8). Tomu více než rozumím a o to obdivuhod-
nější byl vstup Milana Uhdeho do politiky (kde ho 
ostatně jeho příliš mladí, rychle se v politice zabydlu-
jící kolegové v parlamentu také moc rádi neměli). On 
také jistě ví, že kdybych já nad tehdejší šedí a přízem-
ní ambiciózností poslanců, kteří navíc měli velmi růz-
né následné politické osudy, jeho zvolení předsedou 
Poslanecké sněmovny nevyvzdoroval, nikdy by tento 
vysoký ústavní post neměl. To neuvádím jako svou 
zásluhu, měl jsem na tom zájem. Moc jsem chtěl, aby 
tento post v této složité chvíli zastávala lidsky vyzrálá 
osobnost, ale přidělal jsem si tím i mezi poslanci ODS 
dost nepřátel. 

Proto mne trápí některé jeho výroky. Na s. 7 svého 
rozhovoru píše, že někteří ekonomové tehdy, myšleno 
na počátku 90. let, „prosadili rozumné rozhodnutí, 
že privatizace nebude podléhat soudnímu přezkumu“ 
(s. 7). Nevím, ale tento názor jsem nikdy neslyšel. Ni-
kdo o ničem takovém nikdy neuvažoval a také nevím, 
jak by se to mohlo udělat. Privatizace u nás probíhala 
podle existujících (dobrých či méně dobrých) zákonů 
a prováděli ji lidé – dobří či méně dobří, žádní andě-
lé. Jaké soudní přezkoumávání měl či má Milan Uhde 
na mysli? 

Na stejné stránce říká, že „morálka ustupovala pra-
xi“. Čili je něco jako „morálka“ a něco jako „praxe“? 
Ani tomu nerozumím, žádné takové odlišení neexistu-
je. Spíše si myslím, že je ona „praxe“, neboli lidské cho-
vání v realitě života, a že jsou morální kritéria, která na 
hodnocení toho či onoho chování uplatňujeme. (Ně-
kdy se v těch kritériích shodujeme, někdy méně.) Že 
by morálka ustoupila právě v této chvíli a právě v této 
věci praxi, je populistická úvaha těch, kteří by se jakou-
koli „praxí“ nikdy nechtěli pošpinit (a kterým vyhovu-
je jen zvysoka kázat), nebo těch, kteří by do té „praxe“ 
také chtěli, ale z různých důvodů se do ní právě v té 

Diskuse
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chvíli nekvali�kovali. Ani já nechci zvysoka hodnotit, 
ale co jiného je např. „mimořádně nechutné, komerční 
psaní“, „vznik bulvárních periodik“, „kýč a komerční 
psaní, grafomanie nebo prostě pokus zjistit, co se bude 
prodávat“ (cituji z rozhovoru s bulharským spisovate-
lem Kisjovem ve stejném čísle Kontextů, s. 71–76), než 
ústup morálky ve prospěch kritéria nalézt na trhu lite-
ratury jisté volné místo. Má se to také nazývat „ústu-
pem morálky před praxí“?

Jsem překvapen Uhdeho větou, že „někteří z nás na 
začátku devadesátých let navrhovali předsedovi ODS, 
aby se ostře vyslovil proti účasti jejích funkcionářů 
na privatizaci, a jaké zklamání zavládlo, když odmí-
tl“ (s. 8). Nikdy žádný takový návrh nebyl, nikdy ne-
šlo o „účast funkcionářů na privatizaci“, nikdy jsem 
nic takového neodmítl. Když vznikla kauza Miroslava 
Macka a jeho účasti na privatizaci Knižního velkoob-
chodu (jakkoli byla mediálně dezinterpretována), Mi-
roslav Macek svou funkci místopředsedy ODS velmi 
rychle ztratil. Má Milan Uhde na mysli ještě jiné funk-
cionáře ODS, které si teď nevybavuji?

Milan Uhde pokračoval slovy „o pár let později už 
zněla týmž politickým klubem slova pochopení pro 
činitele, kteří chtějí z politiky samozřejmě něco mít“ 
(s. 8). Nevím, jaký politický klub má na mysli, ale 
i v tomto případě musím nesouhlasit. Mluví-li o ve-
dení ODS, nic takového nikdy neznělo, drtivá většina 
z nás nikdy nic neprivatizovala. 

Nejsmutnější je něco jiného. „Disidenti, intelektuá-
lové, vědci, zkrátka takzvaní idealisté v politické sou-
těži s nositeli takových postojů prostě prohráli“ (s. 8). 
Nemohu přijmout, že jsou ve společnosti na jedné 
straně „nositelé takových postojů“ a na druhé straně 
„idealisté-disidenti, intelektuálové, vědci“ jako jiná 
složka lidského rodu. Disident je dočasná role v jisté 
politické situaci, nikoli moralistní charakteristika člo-
věka. O intelektuálech napsal své Paul Johnson, abych 
to nemusel opakovat. A vědci jsou také normální lidé 
se všemi svými ctnostmi a nectnostmi. Opravdu takto 
vidí na konci roku 2012 Milan Uhde náš svět a naši 
společnost? To mne velmi mrzí.

31. 1. 2013
Václav Klaus

Vážený a milý pane prezidente,

díky za vlídná, ba laskavá slova i za noblesně vedenou 
polemiku. Dýchla z ní na mě atmosféra doby před 
nějakými dvaceti lety, kdy jsem ke svému prospěchu 
býval častým svědkem i občasným terčem Vaší přesné 
mušky: postřehl jste každou nepřesnost v promluvách 
a textech spolupracovníků. 

Samozřejmě Vám nemohlo ujít, co jsem popletl 
v odpovědi na otázku přítele Františka Mikše týka-
jící se „idealistů, disidentů a vědců“. Smísil jsem dva 
nezávislé problémové okruhy; první z nich už dávno 
pojmenoval zoufalý politik Komenský poté, co mí-
rová smlouva uzavřená po třicetileté válce zklamala 
jeho velké emigrantské a evangelické naděje. Součas-
né „krásné duše“ nazývané občas idealisty ho napodo-
bují, aniž k tomu mají jeho důvody a zkušenosti; pře-
dem se vznešeně uzavírají do „ráje srdce svého“ a po-
hrdají „labyrintem světa“ a politiky. Zazlívám jim to 
stejně jako Vy. 

Druhý okruh tvoří vnitřní kon�ikt mnohého sou-
časného českého politika, který se v „labyrintu“ pohy-
buje: příliš často podle mě sleduje jiné cíle než poli-
tické; propadá sklonu, který jsem kdysi nazval politic-
kým živnostnictvím. Neprosazuje názory, nýbrž úzce 
ekonomické zájmy: cizí i své. Tento sklon se ve dvou 
uplynulých desetiletích nedařilo překonat a nedaří se 
to ani dnes. Nejsem si jist, zda se mnou budete souhla-
sit, ale na tuto skutečnost jsem chtěl kriticky ukázat, 
a vyjádřil jsem to špatně.

Zato musím trvat na vzpomínce na situaci, kdy Vás 
místopředseda České národní rady a poslanec ODS 
Jiří Vlach na podzim 1992 na stranické poradě po-
žádal, abyste rozmluvil místopředsedovi ODS a mís-
topředsedovi federální vlády Miroslavu Mackovi jeho 
privatizační aktivity. Nespoléhal bych se na svou pa-
měť, ale mám o tom záznam v zápisníku: odpověděl 
jste, že byste byl rád, kdyby je nepodnikal, ale nebu-
dete na ně kriticky reagovat, protože na nich není nic 
nezákonného. 

Jsem přesvědčen, že šlo o významný precedens; 
v době, kdy se po čtyřicetiletém útlumu ustavo-
vala představa politické slušnosti, měl jste příleži-
tost ji vyhranit. Je mi líto, že jsem se s Vámi o to 
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nepřel. Nešlo pouze o privatizaci, ale o normu v šir-
ším smyslu.

Té se týkala i má zmínka o diskusi poslaneckého 
klubu ODS na téma, zda se mají poslanci podílet na 
lukrativně placeném členství ve správních a dozorčích 
radách státních a polostátních podniků. Zachovala se 
v mé paměti i v zápisníku. Řeč na obranu toho, že po-
litikové chtějí z politiky „něco mít“, pronesl poslanec 
dr. Stanislav Volák. Stal se z něho později v rámci Unie 
svobody kritik pokleslé politické morálky, ale původně 
smýšlel jinak. Podle mě je poslanecké členství v těchto 
radách nešvar: poslanec je „full time job“; to byl Váš 
oblíbený výraz. I ten, jak vidíte, si vybavuji. 

Za nedorozumění považuji to, že jste zásadně po-
přel oprávněnost mé chvály privatizační praxe; zákon 
o privatizaci za ni učinil odpovědnou vládu. Její roz-

hodnutí byla konečná, nepodléhala autoritě soudu, 
a to bylo dobře. Kdyby byla privatizace v zárodku vy-
stavena možnosti přezkoumávat každé jednotlivé roz-
hodnutí soudně, kdoví, kolik let by se táhla. Všichni 
autoři odmítnutých privatizačních projektů by se do-
nekonečna odvolávali. O tom, že to tak bylo, musí 
kromě znění zákona existovat i nepřímé důkazy v po-
době vystoupení opozičních poslanců, kteří tuto strán-
ku privatizace napadali. Spolu s jinými kolegy jsem jim 
odpovídal v Poslanecké sněmovně: kdo vytýká privati-
zaci nemožnost trojinstančního soudního projednává-
ní, dává najevo, že je proti ní a chce ji zablokovat s po-
mocí nekonečných soudních tahanic. 

Doufám, že se ani v tomto bodě nemýlím a že 
o tom přesvědčím i Vás.

Upřímně Váš
Milan Uhde
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V Mnichově začal v polovině dvacátých let minulého 
století Hitlerův vzestup k moci a k pádu v Berlíně. Na 
vrcholu své pochybné slávy v druhé polovině třicátých 
let zajížděl „vůdce“ často z prudérního pruského Berlí-
na, z města, k němuž neměl nikdy i jen zdánlivý vztah, 
do radostným barokem poznamenaného Mnichova. 
V bavorské metropoli si „vůdce“ po namáhavém vlád-
nutí v Berlíně užíval radosti života, jak se říká, vyhazo-
val si z kopýtka. V jeho doprovodu, spíše však v závě-
su, se do „hlavního města hnutí“ za zábavou a za čet-
nými, leč podivnými požitky vypravovali i „vůdcovi“ 
nacističtí kumpáni v nejvyšších partajních a státních 
funkcích. Když Hitler pobýval nejméně dvakrát za rok 
za zábavou v Mnichově, povětšinou tak trochu inko-
gnito, tak se ve městě vždy cosi dělo, co amerického 
novináře Popeho zaujalo.

Jen jednou za rok v listopadu, v den výročí nevy-
dařeného nacistického puče, přijížděl „vůdce“ o�ciál-
ně do Mnichova. Oděn v hnědé košili s hakenkrajcem 
na levé paži, v hnědých rajtkách a v hnědých čižmách 
„uctil“ pochodem v čele nacistických pohlavárů pa-
mátku 14 nacistů, které bavorská policie počátkem 
listopadu 1923 ve středu města u tak zvané Feldherrn-
halle postřílela, čímž Hitlerův pokus o převzetí moci 
skončil. Když však Hitler v třicátých letech dvacátého 
století zavítal z Berlína do Mnichova odpočívat a od-
dechnout, tak před partajní uniformou, hnědou ko-

šilí nebo před hnědým sakem se železným křížem na 
hrudi dával přednost na míru šitým sportovním oble-
kům a elegantním, jak tehdy bylo v módě, plyšovým 
kloboukům, večer pak smokingu nebo fraku, někdy si 
nasadil i cylindr.

O Hitlerových zájezdech za světskou zábavou do 
Mnichova napsal a v roce 1941 pod titulem Munich 
Playground vydal v New Yorku Ernst Russel Pope svou 
knihu, tehdy, jak se říká, bestseller. Popeho kniha však 
v dnešním čtenáři budí rozpaky. Autor totiž věnuje Hit-
lerovým radovánkám a trapným výstupům v Mnichově 
třicátých let minulého století velkou pozornost, opomí-
jí ale před „führerem“ důrazně varovat. Když jsem tuto 

Hitlerovy „radovánky“ v Mnichově

O F 

Antikvariáty mě fascinují. Hledám v nich a nacházím dávno zapomenuté knihy, uložené v zaprášených regálech 
plných zašlé a povětšinou rychle pomíjející literární slávy. Nedávno mi v jednom mnichovském antikvariátu 
v nejspodnější přihrádce regálu v tmavém koutě padla do ruky do zapomnění spánku uložená kniha novináře 
Ernesta Russela Popeho, v první polovině třicátých let a až do roku 1940 jediného amerického žurnalisty v Mni-
chově, ve městě, které Adolf Hitler „překřtil“ na Hauptstadt der Bewegung – rozuměj hlavní město nacistického 
hnutí. Titul Popeho knihy z roku 1941 Munich Playground, česky Mnichov coby hřiště, však charakterizuje město 
v třicátých letech dvacátého století přesněji než nacistické přejmenování.

Feldherrnhalle v Mnichově. V listopadu 1923 zde bavorští 
policisté postříleli 14 nacistů.
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knihu o Hitlerových utajených radovánkách v Mnicho-
vě dočetl, tak mě napadlo, že kdyby se ve dnech, kdy 
si coby „vůdce“, jak jsem už zmínil, vyhazoval z kopýt-
ka, v jeho paranoiou zmrzačené duši probudila vlast-
nost, kterou připisujeme našim sousedům v Rakous-
ku (Adolf Hitler byl původem Rakušan), užívat, po-
kud to jde, často i lehkomyslně, radostí ze života a nad 
budoucností mávnout rukou, nějak bylo a nějak zase 
bude…, tak bychom nezažili hrůzy nacisty rozpoutané 
druhé světové války. A Adolf Hitler by v paměti města 
Mnichova zůstal zachován jen jako pomatený hospod-
ský žvanil a iniciátor trapného „pochodu k moci“ v ro-
ce 1923 nebo, jak se dnes říká, jako playboy se zane-
dbaným vychováním, s mizerným vkusem a jako roz-
poruplný milovník oper a operetek skladatelů Richarda 
Wagnera a Franze Lehára a jako organizátor až za hrani-
ce absurdity inscenovaných nacistických oslav a průvo-
dů znázorňujících slavné dějiny germánské rasy. 

Recenzovat se zpožděním dvaasedmdesáti let dávno 
zapomenutou knihu – v antikvariátě jsem za ni zapla-
til pět eur – Ernesta R. Popeho, amerického noviná-
ře, který pět let pracoval pro tiskovou agenturu Reu-
ters a pro několik amerických novin a pohyboval se 
v Mnichově v blízkosti „vůdce“ při jeho radovánkách, 
je dnes už jen vzpomínáním na časy, které se propada-
jí do zapomenutí.

Doporučit Popeho Munich Playgroud českým na-
kladatelům k překladu a k vydání považuji za proble-
matické, protože jsem si při čtení uvědomil, že Pope 
zažil osobně Hitlera v letech 1936 až 1940 vlastně jen 
na jeho zájezdech do Mnichova jako vyznavače „raso-
vě čistého umění“ a světských radovánek, nikoliv však 
později, kdy světem otřásly zprávy o nacistických zlo-
činech. Pro Popeho, když v roce 1940 začal v New Yor-
ku psát svou knihu, byl Hitler jen cosi jako trapný po-
litický šašek se sklony k agresivně nabubřelým, užva-
něným řečem. Kdyby autor napsal a vydal svou knihu 
o dva roky později, tak by musel popisovat jeho pravou 
tvář, tvář zločince. 

Z Popeho knihy vyberu a ve zkrácené verzi přelo-
žím jen několik charakteristických příběhů z „vůdco-
vých“ cest do Mnichova. Začnu příběhem z mnichov-
ského divadla Am Gärtnerplatz, kde „vůdce“ v polovi-
ně třicátých let minulého století nečekaně a v bezvad-

ně padnoucím fraku navštívil v doprovodu tehdejšího 
„gauleitera“ nacistické strany v Bavorsku Adolfa Wag-
nera premiéru své oblíbené Lehárovy operety Veselá 
vdova. Hudebně ji pro jazzový orchestr upravil a diri-
goval Peter Kreuder, po druhé světové válce v západ-
ním Německu přední jazzman. 

Na počátku posledního dějství, píše Ernst Russel 
Pope, když na jeviště vplula zcela nahá diva-primaba-
lerína Dorota van Bruck, „vůdce“ ve své lóži povstal, 
doslova vytrhl Adolfu Wagnerovi vojenský dalekohled 
z ruky a sledoval každý pohyb štíhlé a ohebné tanečni-
ce, bezesporu rasově čistokrevné blondýny, nahotinky 
prý holandského, tedy germánského původu.

Když za Veselou vdovou padla opona, musela nahá 
Dorota van Bruck dvanáctkrát před rudý samet děko-
vat „vůdci“ i obecenstvu, které tleskalo, pokud tleskal 
Hitler a ještě po jeho odchodu z lóže mu provoláva-
lo slávu.

Tak začala kariéra Doroty van Bruck, která se vlast-
ně jmenovala Ilse Stange. Od premiéry Veselé vdovy 

Dům na mnichovské Prinzregentstrasse, v prvním poschodí 
Hitlerův soukromý byt. V pokoji nad vchodem do domu se 
v roce 1931 zastřelila Hitlerova neteř Geli Roubalová.
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patřila Dorota alias Ilse k prominentním baletkám 
a herečkám, které absolutně spolehlivý a diskrétní šo-
fér vozil po představení ve „vůdcově“ mercedesce do 
Hitlerova soukromého mnichovského bytu. 

Ernst Russel Pope ve své knize tvrdí, že ty podivné 
noční jízdy velké, svůdnými a jistě povolnými žena-
mi obsazené mercedesky na vlastní oči viděl a někdy 
i sledoval.

Americkému novináři lze věřit: byl do roku 1940, 
kdy ho ministr propagandy Goebbels z Německa vy-
pověděl, jediným cizím žurnalistou, kterého „vůdce“ 
při svých zájezdech do Mnichova a do Bavorska ve své 
blízkosti trpěl, či dokonce snášel. Takže Popemu lze 
také věřit, když popisuje lety Hitlerova soukromého 
letadla s „nadějnými“ mladými herečkami z Berlína 
do Berchtesgadenu, do „vůdcova“ alpského Orlího 
hnízda, prý jen na odpolední tea for two – čaj ve dvou. 
Zalíbila-li se „vůdci“ některá z nadějných mladých he-
reček, proběhl-li v jeho alpském sídle tea for two k je-
ho spokojenosti, tak se herečky po návratu do Berlína 
ujal šéf nacistické propagandy i �lmu dr. Josef Goeb-
bels, jeden čas milenec Lídy Baarové, a odměnil novou 
�lmovou hvězdu hlavní rolí v některém �lmu. Ernst 
Russel Pope uvádí několik jmen takových hereček, kte-
ré se však hned po prvním �lmu propadly do zapome-
nutí. A Hitler je už nikdy na tea for two nepozval.

Americký novinář popisuje rovněž dodnes tajem-
stvím zahalený vztah půvabné Unity Mitfordové, dce-
ry člena britského parlamentu lorda Resdala, k Hitle-
rovi. Anglická šlechtična „führera“ doslova zbožňovala. 
Unity Mitfordová, s níž Pope v Mnichově vedl obsáhlé 
rozhovory, které v USA publikoval, byla jedinou Ang-
ličankou, kterou Hitler několikrát pozval na víkend do 
Orlího hnízda. Více se ani Pope o tom podivuhodném 
vztahu mezi Unity Mitfordovou a Adolfem Hitlerem 
nedozvěděl. V Mnichově se prý o této aféře šuškalo jen 
v nejvyšších kruzích.

Tajemstvím, o němž se však podle Popeho nikdo 
neodvážil veřejně ani zmínit, byl obestřen i Hitlerův 
soukromý byt v mnichovské ulici Prince regenta, a to 
ze dvou důvodů: za prvé jako místo diskrétních noč-
ních návštěv pohledných baletek a ctižádostivých he-
reček, a za druhé jako byt, v němž v jednom z pěti 
pokojů Adolf Hitler – což prý pošeptal ve slabé chvíli 

Popemu do ucha jeden z vedoucích nacistických funk-
cionářů – znásilnil svou neteř, třiadvacetiletou Geli 
Roubalovou, takže svým vlastním pokrevním strýcem 
zneuctěná mladá žena spáchala dne 18. září 1931 se-
bevraždu. Zastřelila se. „Vůdce“ ten pokoj uzavřel, za-
pečetil a nikdy už do něj nevstoupil.

Své sny o kariéře velkého architekta, které Hitlera 
pronásledovaly od mládí, realizoval pro nacisty „velký 
umělec světového formátu“ spolu se svým osobním 
poradcem a rádcem ve věci architektury, Paulem Lud-
wigem Troostem, stavbou Domu německého umění, 
pompézní galerií, kterou občané Mnichova přejmeno-
vali na „řecké nádraží“, na „akademickou tělocvičnu“ 
nebo na „dům německého říjení“, v němž se návštěv-
ník mohl pokochat pohledy na rasově nezávadná umě-
lecká díla znázorňující do všech podrobností v mra-
moru provedené svalnaté postavy nahých Germánů 
se zarputilými výrazy ve tvářích, jejich zcela obnaže-
né milenky v atletickém provedení nebo prsaté matky 
budoucích „nadlidí“. (Poznamenávám: Dějiny mají 
někdy smysl i pro ironický vtip. Koncem války v roce 
1945 ležel střed Mnichova v troskách. Jedinou budo-

vou, kterou nezasáhly anglické nebo americké bomby, 
byl právě Dům německého umění, dílo zamindrákova-
ného rádobyarchitekta Adolfa Hitlera a jemu oddané-
ho architekta Troosta. Dům německého umění, nyní 
jen Dům umění, slouží dodnes jako galerie moderní-
ho umění…) 

Americký novinář věnuje ve své knize hodně místa 
gigantické slavnosti, kterou v létě 1937 při příležitosti 
otevření mnichovského Domu německého umění pro 
svého „vůdce“ organizoval a režíroval Josef Goebbels. 

Haus der deutschen Kunst (nyní Haus der Kunst), spoludílo 
„architekta“ Hitlera, 1937.
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Zmíním se jen o jedné epizodě: Hitler vyhledával 
v létě 1937 osobně ve sklepě Domu německého umě-
ní obrazy a sochy pro první reprezentativní výstavu 
árijského umění ve své galerii, dohlížel v doprovodu 
Gerdy Troostové, vdovy po už zemřelém architekto-
vi P. L.Troostovi, i na umístění každého díla nacistům 
oddaných umělců. Když se Gerda Troostová jednou 
odvážila jen zapochybovat o umělecké kvalitě jedno-
ho obrazu, který Hitler hodlal vystavit, tak ji „vůd-
ce“ veřejně doslova seřval, a to tak hrubým způsoben, 
že nebohá Gerda padla do mdlob. Esesáci z Hitlero-
vy osobní stráže museli ze sklepa Domu německého 
umění vynést Gerdu na čerstvý vzduch, kde ji přivola-
ný lékař probudil k životu. Gerda Troostová se potom 
Hitlerovi vyhýbala.

Ernst Russel Pope líčí rovněž oběd, který v do-
bě oslav při příležitosti otevření Domu německého 
umění uspořádal pro novináře v budově bavorského 
parlamentu, v takzvaném Maximilianeu, tehdejší šéf 
říšského tisku dr. Otto Diettrich. Pope popisuje širo-
ké schodiště lemované pod průhlednými řeckými ró-
bami nahými německými dívkami s mohutnými prsy 
a se zlatými vlasy, v nichž se třpytily umělé diamaty. Se 
svíčkami v ruce osvětlovalo asi padesát nahotinek hos-
tům – předepsán byl frak nebo smoking, ženám dlou-
hé róby – cestu do sálu, kde se oběd konal. 

Americký novinář se prý neodvážil pozvednout 
zrak, se sklopenou hlavou vyběhl schodiště podél 
špalíru sličných blondýn v průhledných róbách. A až 
když byl nahoře, odvážil se otočit a zahlédl „führera“, 
tentokráte ve fraku, jak pomalu a důstojně kráčí po-
dél špalíru sličných panen a jak si každou z těch raso-
vě nezávadných skoro nahatých krasavic se zalíbením 
a s úsměvem ve tváři prohlíží.

V poště našel Pope ten den i čestnou vstupenku do 
mnichovské opery, kde na počest Hitlerovy návštěvy 
a otevření Domu německého umění dávali jeho ob-
líbenou Wagnerovou operu Tannhäuser. O přestávce 
servírovali elegantní číšníci šampaňské. Podél stěny 
foyeru pózovaly dívky s věnečky ve vlasech, opět bez 
spodního prádla v průhledných kostýmech z prvního 
dějství, v němž si tenorista – hříšník a snad už chlípník 
Tannhäuser – v hoře Venušině užíval radosti se ženou 
pochybné pověsti. Po představení se americký novi-

nář dozvěděl, že Hitler vydal svým partajním kumpá-
nům z mnichovských pivnic rozkaz dostavit se hodi-
nu před Tannhäuserem ve velkém počtu a v hnědých 
uniformách SA na náměstí před mnichovskou operu, 
provolávat svému „führerovi“, až bude napříč náměs-
tím kráčet špalírem svých jásajících věrných do operní 
budovy, slávu, a tím pádem světu dokázat, jak svého 
„führera“, vyznavače umění, i když ve fraku a s cylin-
drem v ruce, německý i bavorský lid miluje. 

Častým hostem byl Adolf Hitler v mnichovském 
Künstlerhausu, v Domě umělců, na Lenbachově ná-
městí, před nacistickou érou střediskem mnichovské 
intelektuální a umělecké společnosti. Po Hitlerově ná-
stupu k moci v roce 1933 si „führer“ jako svůj „lokál“ 
vybral v Mnichově právě Künstlerhaus, který se tím pá-
dem skoro rázem stal, jak Pope píše, hnízdem, kde se 
kuly nacistické intriky a v němž zdomácněli nacističtí 
mocipáni, hlavně od gestapa. Jejich oblíbeným pitím 
bylo šumivé víno od řeky Mosel a bavorská kořalka, 
takzvaný obstler. Bavorským pivem nacističtí pohlavá-
ři, kteří se pomocí „führera“ vyšvihli na společenském 
žebříčku až nahoru, opovrhovali. Připomínalo jim totiž 
doby, kdy se opíjeli v mnichovských pivnicích. Do nob-
lesního Künstlerhausu se tehdy neodvážili, a kdyby, tak 
by je tam vrátní v operetních uniformách ani nepustili. 

V Künstlerhausu pobýval „vůdce“ v hořejším po-
schodí ve vlastním apartmá, kam si v pozdních noč-
ních hodinách zval nebo nechal vodit i atraktivní dám-
ské návštěvy. Pohled z okna ho však rušil a rozčiloval, 

Künstlerhaus v Mnichově.
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protože naproti, přes ulici, měl výhled na impozantní 
budovu mnichovské židovské synagogy.

„Proklatě,“ zařval Hitler při pohledu na synagogu, 
„nechci synagogu už vidět! Zbourejte ji!“

Když za tři týdny opět navštívil Mnichov a samo-
zřejmě i Künstlerhaus, tak po mohutné synagoze ne-
zbyla ani památka. Na místě, kde stála, zřídilo město 
vydlážděné parkoviště, vyhrazené jen vozům nacistic-
kých pohlavárů, když si v Künstlerhausu užívali rado-
vánek. 

Zvlášť veselo bylo, když do Künstlerhausu dora-
zil bavorský Adolf Wagner, od počátku dvacátých let 
Hitlerův kamarád, jeden z iniciátorů koncentračního 
tábora v blízkém Dachau. Proslulý mnichovský kaba-
retista Weiss Ferdl se v podnapilém stavu po půllit-
ru šumivého vína a po pěti „obstlerech“ pozdě v no-
ci nebo brzy zrána, podle toho, jak kdo vnímal čas, 
v Künstlerhausu odvážil i před rovněž už nestřízlivým 
„gauleiterem“ Wagnerem meditovat: „Nechápu, váže-
ný Volksgenosse, (jako Volksgenosse se oslovovali čle-
nové nacistické strany, pozn. autora), proč ten koncen-
trák v Dachau tak přísně hlídáš, proč jsi ho obehnal 
elektrickým proudem nabitými ostnatými dráty, vod-
ním příkopem a vysokou zdí. Kdybych chtěl, tak bych 
se přece do koncentráku, aniž bych se příliš namáhal, 
snadno s Tvou pomocí, Volksgenosse, přece dostal.“

Jinému by podobný vtip neprošel. Weiss Ferdl, za-
pálený antisemita, si ho však mohl dovolit: Od počát-
ku dvacátých let byl v Mnichově sympatizantem nacis-

tické strany a Hitlerovým obdivovatelem. Město Mni-
chov postavilo Weissu Ferdlovi po jeho smrti v roce 
1948 na Viktualienmarkt sochu. Stojí tam dodnes.

Zpět k americkému novináři: Osudovým se Pope-
mu mohl stát 7. listopad 1939, den výročí ztroskota-
ného mnichovského nacistického pokusu o puč v ro-
ce 1923, když ve slavné mnichovské pivnici vybuchla 
krátce po Hitlerově řeči bomba. Gestapo amerického 
novináře hned po atentátu na „führera“ zatklo a vyslý-
chalo, ale propustilo jej na svobodu. 

Později, už v Americe, si Pope často povzdechl, co 
by se stalo, jak by s ním nacisté „zatočili“, kdyby ně-
kdo z přítomných, s nimiž v místnosti vedle pivnice 
poslouchal v rádiu přímý přenos „führerovy“ řeči, do-
nesl gestapu jeho povzdech: „Jsem moc zvědavý, kdy 
to s Hitlerem bouchne…“

S Hitlerem to konečně „bouchlo“ pět let poté, 
kdy Ernsta Russela Popeho, rok předtím, než Hitler 
v prosinci 1941 vyhlásil Americe válku, nacisté z Ně-
mecka vypověděli. V prosinci 1941, když Američané 
začali válčit s nacisty, stihl Popeho newyorský nakla-
datel Pulmanns Sons jeho Munich Playground vydat. 

Židovská synagoga (mohutná cihlová stavba uprostřed) 
v Mnichově, 1929.

Socha Weisse Ferdla na Viktualienmarkt v Mnichově.
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Popeho kniha, jeho zkušenosti ze života v nacistickém 
Německu, hlavně však v Mnichově, kde se mohl pět 
roků pohybovat v blízkosti „vůdce“, se během 24 dnů 
stala v Americe bestsellerem. Zájem o ni však upadl, 
když se někdy počátkem roku 1942 začaly provalovat 
zločiny, které nacisté páchali ve jménu a s vědomím 
Adolfa Hitlera. To už „führer“ nebyl k smíchu, ani 
užvaněný šašek, ale jako zločinec děsil svět.

Když jsem Popeho Munich Playground dočetl, tak 
jsem se přesvědčoval o tom, že na Hitlera coby agre-
sivního žvanila z mnichovských pivnic, v třicátých le-
tech dvacátého století neobratného „playboye“ ve fraku 
a s cylindrem na hlavě, nebo v hnědé košili s haken-

krajcem na levém rukávu a se železným křížem nad srd-
cem, raději zapomenu. Nedávno mě však napadlo, že 
by bylo možná užitečné na základě faktů, které Pope ve 
své knize uvádí, představit Hitlerovu druhou tvář a při-
blížit, kým v třicátých letech byl – zakomplexovaným, 
agresivním, nevzdělaným maloměšťákem-demagogem, 
chorobným antisemitou, neobratným hochštaplerem 
či hercem nejpodřadnějšího divadla, jenž si v Mnicho-
vě často hrál na velkého umělce a četní Němci, což je 
mi pořád záhadou, v něm viděli cosi jako Spasitele. 

Ota Filip, od roku 1976 člen Bavorské akademie krásných 
umění, píše a publikuje česky i německy.

I N, K B, T N, P P

Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ
Jakými cestami se pravoslavná teologie ve 20. století dostávala na Západ? Jak byla spojená s domovskými 
církvemi, které prožívaly otřesy, v nichž mizel starý život a zřídka se objevoval nový? Které poklady tradice 
patřily k nezbytné výbavě lidí, jejichž minulost v sobě nesla tak velkou tíhu, že bylo nutné učit se nahlížet 
budoucnost s nadějí? Těmito otázkami se zabývá tato kniha vedoucí čtenáře od dědictví Byzance přes misie 
k slovanským národům, Mongolský chanát a Osmanský sultanát až do moderní doby. Stopuje, jak se pra-
voslavný duchovní, církevní, kulturní i intelektuální život dostával na Západ díky prvním moderním mi-
siím, ale pak zejména kvůli nucené emigraci statisíců věřících, kteří v novém prostředí hledali, jak uchopit 
a předat dědictví víry a naděje, které si s sebou přinesli, a jak se otevřít novým možnostem, jež touto vírou 
a nadějí nahlíželi. Brož., 412 str., 349 Kč

Nové publikace CDK

Objednávky na adrese: 
CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno, tel./fax: 545 213 862, e-mail: objednavky@cdk.cz, www.cdk.cz

P M, M L
Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století
Kniha je prvním pokusem o ucelený pohled na pravoslavnou komunitu na území českých zemí, Slovenska 
a Podkarpatské Rusi v 19. a 20. století. Autoři se zabývají problematikou formování ortodoxní církve a líčí 
její osudy v letech první republiky, za druhé světové války a po roce 1945. Zvláštní pozornost pak věnují 
postavení pravoslavné církve v období komunistické totality. Historická fakta doplňují evokací životního díla 
četných jejích protagonistů. Nedílnou součástí práce je bohatá obrazová příloha. Knížka nabízí zasvěcený 
pohled do církevních a společenských dějin dvou století. Váz., 624 str., 498 Kč
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Hlasatelé všech možných konců světa a jeho nejrůz-
nějších příčin mají na českém (evropském, popřípadě 
celosvětovém) mediálním nebi vždy místo k uplatnění, 
byť jejich argumentace byly sebepodivnější. Zvláště to 
ovšem platí v případech, kdy je konec světa – světa, jak 
ho známe – líčen s pomocí spikleneckých teorií.

K prvnímu odstavci dvě důležité poznámky: Petr 
Hájek se v recenzované knize Smrt v sametu pokouší 
oslabit námitku, že jde o knihu utkanou ze spiklenec-
kých vizí, poukazem, že různé typy spiknutí k našemu 
reálnému světu prostě patří. To je námitka, kterou ne-
lze vzít vážně: existence některých spiknutí v historii 
i v současnosti naprosto nezakládají důvod k domněn-
ce, že na nich lze postavit výklad české a světové poli-
tiky, což autor učinil. Bylo by to podobné, jako kdy-
bych tvrdil, že existenci světa a jeho případného kon-
ce ovlivňuje primárně přesun pstruhů na řece Svrat-
ce na Českomoravské vysočině. Existence některých 

reálných skutečností ještě neumožňuje výklad reality 
jako celku – tento elementární logický postup si autor 
zjevně neosvojil.

A za druhé: Autorovi nelze upřít, že některé sku-
tečné problémy českého, případně evropského poli-
tického, společenského a mediálního světa zachytil, 
respektive na ně poukázal. Týká se to jak mediálních 
kauz, tak chyb politiky Václava Havla a problematic-
kého evropského sjednocování či rozhodnutí Ústavní-
ho soudu z roku 2009. Učinil to však tak diletantsky 
a primitivně, že téměř žádný jeho argument nelze po-
užít. Nikoliv, je to ještě jinak: autorova argumentace je 
natolik bizarní a autor se do ní natolik zapletl, že jeho 
publikace je zvláště cenná – totiž jako příklad unikát-
ního kýče a sbírky absurdit.

Paradoxy knihy bychom mohli sledovat na něko-
lika úrovních:

1. Na úrovni sebestřednosti, s jakou autor neuměle 
propojil osudy malé středoevropské země a celého svě-
ta. Česká republika je jakýmsi středobodem světových 
událostí, ohniskem, v němž se vše propojuje, místem 
utopie par excellence i místem jedinečného boje proti 
ní. Václav Havel není jen zednářský spiklenec (to by 
bylo příliš fádní), je to jakýsi Antikrist s panevropským 
nárokem, který prosazuje program lži a nenávisti opro-
ti pravdě, kterou nese na svém kopí svatý Václav (ro-
zuměj Václav Klaus). Pokud by šlo o vtip či parodii, 
bylo by to možná k pousmání a autor by si zasloužil 
pochvalu za originalitu. Hájek však zřejmě vše mys-
lí naprosto vážně, což je jeho omyl, nejspíše tragiko-
mický. Svým typem utopie se tak autor velice přiblížil 
vysmívaným husitům. Nejsou v jeho pojetí například 
média jakýmsi nepřátelským vojskem, které ničí naši 
pravdu a svobodu?

2. Na úrovni jednostrannosti výkladu moderního 
vývoje, což je autorova základní nectnost. Představa, 

Petr Hájek a pstruzi na řece Svratce

J H

Petr P. Hájek: 
Smrt v sametu. 
Daranus, 
Praha 2012. 314 s. 
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že svět je možno vyložit s pomocí bipolárního princi-
pu a že moderní dějiny se dají pojmout jako stupňující 
se neštěstí počínající Francouzskou revolucí a dalšími 
pohromami až po dnešní „sametovou smrt“, je sice stá-
le lákavá, k pochopení naší komplikované současnos-
ti nám však v žádném případě nepomůže. Není to jen 
proto, že je příliš zjednodušující. Je primárně nepravdi-
vá. Nerespektuje ani základní lidskou zkušenost, podle 
níž jsou dobré věci smíšeny se zlými (to konečně vyja-
dřuje biblický obraz o ženci, který chce oddělit zrno od 
plevele), ani základy historického poznání, podle něhož 
nelze zacházet s konkrétními jevy jinak než jako s am-
bivalentními – to se týká zvláště moderní doby, kterou 
se Hájek snaží pochopit. Dělá to však tak, jako by šel 
na mouchu se sekyrou. Pravděpodobnost, že se trefí, je 
zcela minimální – mnohem pravděpodobnější je, že při 
své ráně nejen netrefí mouchu, ale ještě rozbije stůl.

3. Na úrovni vytvářeného dojmu, že jde o autentic-
ký pravicový výklad. Již ve své předchozí knize se Petr 
Hájek přidal v některých podstatných aspektech k so-
cialistické kritice americké vlády (za mediální obraz 
Saddáma Husajna apod.), nyní, přes explicitní pravi-
covou rétoriku, lze také úspěšně pochybovat, zda autor 
vlastně něco jako ideové rozdíly ve své radikalitě vy-
stupňované až do krajnosti je vůbec schopen vnímat. 
Zdá se, že jeho vize konce demokracie a lidské svo-
body (který zapříčinily temné síly pravdoláskařů) mu 
diktuje spíše jeho radikalita, nikoli praktický politic-
ký rozum. Jeho mysl je natolik zatemněna poznanou 
„pravdou“ o spiknutí médií, illuminátů, intelektuálů 
a reformátorů všeho druhu, že mu neumožňuje racio-
nální pohled na to, co je vlastně napravo a co nalevo. 
To přece určuje především to, zda někdo pochopí jeho 
zjevení, nic jiného.

4. Na úrovni pseudonáboženské interpretace. Re-
cenzentovi je především líto Apokalypsy svatého Jana 
a všech poctivých interpretací této knihy, plné symbo-
lických kulturních narážek, s jejichž porozuměním se 
Petr Hájek netrápil. Pro něj je důležitější, že Antikrista 
a jeho protivníky poznal! S touto perspektivou čte po-

tom Knihu zjevení a domnívá se, že ji má otevřenou. 
I zde je přítomen paradox, v jehož základech je vyryto 
Božím písmem: „Otevřu se tomu, kdo je tichý a po-
korného srdce.“ Je vůbec pozoruhodné, jakým způso-
bem se autor chová ke křesťanství a jeho hodnotám. 
Prozradí ho už způsob, jakým mluví o reformních po-
kusech uvnitř křesťanství, a to i o těch, které pochá-
zely od legitimních náboženských autorit (Druhé Va-
tikánum). I zde je jeho vidění spíše dualistické, niko-
li křesťanské. Navíc spíše ahistorické než analyticky 
a bystře rozlišující.

5. Na úrovni vkusu. Nemůže být pochyb o tom, že 
vkus je do jisté míry záležitost subjektivní, ale na dru-
hé straně jeho hranice jsou kulturně určeny. Uvádět 
v naší kultuře seznamy svých nepřátel, navíc v podobě 
jakýchsi poloma�ánských rodin, které údajně zaujaly 
pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospo-
dářských funkcích státu, není bez jisté analogie k se-
znamům nepohodlných osob vytvářeným totalitními 
či autoritářskými režimy 20. století. Není náhodou, že 
se zde autor opřel o proslulé seznamy Miroslava Dolej-
šího, které propagoval Petr Cibulka a Miroslav Sládek. 
Vskutku vybraná společnost…

V tomto duchu by se dalo pokračovat, ale škoda 
papíru a barvy. Snad jen na závěr toto: Autor těchto 
řádků si při čtení Smrti v sametu vzpomněl na píseň 
jistého Pepy Nose, který na konci 80. let zpíval:

Kdo jde pořád doleva, octne se vpravo,
kdo jde pořád doprava, přijde nalevo.
Kdo jde pořád dopředu, octne se vzadu,
kdo jde pořád dozadu, bude vepředu.

Tak se stalo Petru Hájkovi:

Kdo si myslí, že porozuměl všemu, neporozuměl ničemu.

Jiří Hanuš, historik, pracuje na Historickém ústavu Filozo-
fické fakulty Masarykovy univerzity, věnuje se evropským 
dějinám 19. a 20. století.
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Z nových knih

Kniha vyúsťuje do představení existují-
cích teorií a modelů kvality života a do 
poměrně rozsáhlého přehledu možnos-
tí operacionalizace, stávajících způsobů 
měření a používaných indikátorů.
V návaznosti na celý předchozí text au-
torka v závěru představuje vlastní terén-
ní výzkum kvality života Pražanů a je-
ho nejzajímavější výsledky. Práce je do-
plněna obsáhlým přehledem literatury 
k tématu kvality života.

Sociologické nakladatelství (SLON), 
Jilská 1, 110 00 Praha 1
tel.: 222 220 025, fax: 222 220 045
www.slon-knihy.cz, slon@slon-knihy.cz

JAN BUREŠ, JAKUB CHARVÁT, 
PETR JUST, MARTIN ŠTEFEK
ČESKÁ DEMOKRACIE 
PO ROCE 1989
Institucionální základy českého 
politického systému
Grada, brož., 528 s., 699 Kč

Renomovaní češ-
tí autoři zpracová-
vají odborné poli-
tologické analýzy 
prvního dvacetiletí 
politického vývoje 
v České republice. 
Čtenářům před-
kládají především 

syntézu mnoha dílčích studií a pra-
cí zabývajících se politickými a ústav-
něprávními aspekty transformace čes-
ké společnosti po roce 1989. Využij-
me proto jedinečné šance podívat se na 

PETRA KOŠŤÁLOVÁ
STEREOTYPNÍ OBRAZY 
A ETNICKÉ MÝTY
Kulturní identita Arménie
SLON, 316 s., 397 Kč

Prostřednictvím 
analýzy stereotyp-
ních obrazů, etnic-
kých mýtů a sym-
bolů jsou čtená-
řům představeny 
základní pilíře et-
nicity arménské-
ho národa a speci-
�cké rysy jeho kul-
turní identity.

EVA HEŘMANOVÁ
KONCEPTY, TEORIE A MĚŘENÍ 
KVALITY ŽIVOTA
SLON, 239 s., 378 Kč

Kniha je poja-
ta jako komplexní 
pohled na proble-
matiku kvality ži-
vota, jak se obsa-
hově a metodicky 
měnila od poloviny 
20. století do dneš-
ní doby. Podává 
přehled základních 

informačních a datových zdrojů k da-
nému tématu, jakož i institucí a nej-
význačnějších osobností, které se tím-
to tématem zabývaly nebo zabývají. Vě-
nuje se rovněž vzájemnému porovnání 
řady existujících de�nic kvality života. 

MARKÉTA SEDLÁČKOVÁ
DŮVĚRA A DEMOKRACIE
Přehled sociologických teorií 
důvěry od Tocquevilla 
po transformaci 
v postkomunistických zemích
SLON, 271 s., 290 Kč

Kniha nabízí ana-
lytický pohled na 
fungování součas-
ných demokracií 
z perspektivy dů-
věry. V rámci de-
mokratického sys-
tému vymezu-
je tři základní ka-
nály důvěry: sys-

témovou důvěru, tedy legitimitu reži-
mu, důvěru v instituce a obecnou dů-
věru vůči druhým lidem. Na základě 
teorií demokracie od Tocquevilla až po 
ty současné diskutuje roli jednotlivých 
typů důvěry, jakož i důsledky nedůvě-
ry na různých úrovních demokratic-
kého systému. Základní otázkou, kte-
rou si v kontextu dalšího vývoje zejmé-
na evropských demokracií klade, je, zda 
se nespokojenost občanů s fungováním 
institucí státu odráží jen v nižší důvěře 
vůči nim, nebo dochází přímo ke zpo-
chybnění existence některých demokra-
tických institucí, nebo dokonce k na-
rušení důvěry samotného demokra-
tického systému, tedy ke zpochybně-
ní jeho legitimity. Autorka též rozebí-
rá roli různých typů tzv. sociálního ka-
pitálu – tedy sociálních sítí, jako jsou 
sítě občanské angažovanosti, ale i klien-
telistické sítě.

http://www.slon-knihy.cz
mailto:slon@slon-knihy.cz
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politické dění v naší zemi za posledních 
dvacet let s odstupem času a s přísluš-
ným nadhledem. Tuto ojedinělou mo-
nogra�i jistě ocení nejen vysokoškolští 
studenti, ale i široká veřejnost.

Grada Publishing, 
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: 234 264 401-2, fax: 234 264 400
www.grada.cz

QUENTIN SKINNER
O STÁTĚ
Oikoymenh, brož., 120 s., 178 Kč

V souboru dvou textů je sledován vý-
skyt a způsob užití slova „stát“ od stře-

dověku po součas-
nost. V prvním 
eseji se autor zamě-
řuje na díla pozdně 
středověkých, re-
nesančních a raně 
novověkých auto-
rů a ukazuje, že 
jednoznačně mo-
derní pojem stá-

tu se objevuje teprve u myslitelů kon-
zervativního a absolutistického tábora 
16. a 17. století, zejména pak u Hob-
bese, jenž vypracovává pojetí státu jako 
mocenské entity nezávislé jak na oso-
bě vládce, tak na celku občanů. V dru-
hém eseji jsou tyto výsledky upřesněny 
a prohloubeny. Hobbes již není před-

staven primárně jako absolutistický spi-
sovatel, nýbrž jako objevitel „�ktivní-
ho“ pojetí státu, které obsahuje norma-
tivní nárok na legitimitu vlády. Toto 
pojetí se naplno rozvinulo v teoretic-
kých diskusích následujících staletí.

Oikoymenh, Černá 3, 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 930 310/212
www.oikoymenh.cz, 
distribuce@oikoymenh.cz 
Prodej pro veřejnost každý čtvrtek mezi 
9:30 a 16:30; 15% sleva, 20% sleva pro 
studenty

THE DRINKERS & 
Vanda Drozdová
Pocta Evě Olmerové
Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) vydalo hu-
dební CD s novými verzemi písní z repertoáru Evy Olmerové 
(1934–1993). Album nahrála ve Studiu V ve Zlíně brněnská 
bluesová kapela e Drinkers ve spolupráci s herečkou a zpě-
vačkou Vandou Drozdovou. 

Kapela s žánrově příznačným názvem e Drinkers se už něja-
ký čas věnuje rozmanitým podobám bluesové muziky. V jejich 
repertoáru najdeme písně čerpající z dřevního blues, harmonic-
ky distingované jazzové skladby, i takové, v nichž se hudební 
forma blues rozpouští ve swingových rytmech a blues pak zůstává přítomno spíše jako jejich nálada, jejich vůně. 
Díky zájmu o „retro muziku“ se kapela dostala i k písním Evy Olmerové a ze spolupráce s herečkou a zpěvačkou 
Vandou Drozdovou vzniklo právě toto album. Nejde o žádný revival Evy Olmerové – místo nablýskaného bigban-
du zde hraje malá, takřka barová kapela, která neusiluje o nic jiného, než vzdát hold velké dámě české populární 
a jazzové hudby a připomenout její písně, jež stále dovedou „předejít všechen čas“. Cena 100 Kč.

Podrobnější informace o albu a ukázky ve formátu MP3 jsou dostupné na www.cdk.cz.

Objednávky na adrese: CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno, tel./fax: 545 213 862, 
e-mail: objednavky@cdk.cz, www.cdk.cz

http://www.grada.cz
http://www.oikoymenh.cz
mailto:distribuce@oikoymenh.cz
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Objevy pozdního čtenáře
„Druhé čtení“ českých autorů od Máchy k Havlovi
„Sedmadvacet portrétů ,druhého čtení‘, zahrnutých do této knihy, vznikalo spontánně a velmi dlouho, s pře-
stávkami téměř čtyři desetiletí. Jsou výsledkem hluboké re�exe umělecké, �loso�cké, ale i politické, dílem 
vyzrálého autora snažícího se porozumět svým literárním předchůdcům a současníkům, ale i sobě samému. 
Všímá si zejména toho, co zůstává v české literatuře skryto, kdesi pod povrchem, někdy pouze z nepozornosti 
nepovšimnuto, jindy tam v minulosti obratně zameteno a záměrně ,zapomenuto‘. Životní osudy předních 
českých tvůrců, odvážná interpretace jejich díla a skvěle vybrané ukázky tvoří soudržný celek a snad u kaž-
dého druhého pojednávaného autora má čtenář chuť nahlédnout do některé z jeho knih, lhostejno zda ji již 
kdysi četl či nikoli...“  František Mikš, šéfredaktor revue Kontexty

Váz., 368 str., 398 Kč

J M  .
Biografický slovník poslanců moravského 
zemského sněmu v letech 1861–1918
Kniha dává čtenářům možnost nahlédnout do životních příběhů osob, které se ve druhé polovině 19. století 
podílely na vzniku moderních politických elit na Moravě a které v řadě případů významně zasahovaly do po-
litického života celé habsburské monarchie a později i Československa. Formou přehledných biogra�ckých 
portrétů zpracovaných ve více než 600 heslech zachycuje původ, rodinné zázemí, vzdělání, profesní kariéru 
a veřejnou činnost všech, kteří v letech 1861–1918 zastávali post moravského zemského poslance. Publika-
ce je výsledkem náročného bádání a pátrání po mnohdy zcela zapomenutých osobnostech tehdejšího veřej-
ného života a její snahou je přiblížit životní a politické osudy všech aktérů dobové sněmovní politiky. Její 
ojedinělost spočívá právě v tom, že jako první zpracovává medailony naprosto všech moravských zemských 
poslanců, a vyplňuje tak některé mezery v poznání dějin Moravy. Neměla by proto chybět v žádné příruční 
knihovně zájemců o dějiny druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století.

Formát B5, váz., 888 str., 898 Kč

www.portal.cz

�ádejte v knihkupectvích nebo objednávejte: Portál, s. r. o., tel.: 283 028 203, e-mail: obchod@portal.cz 
Knihkupectví Portál: Praha 1, Jind�i�ská 30 / Praha 8, Klapkova 2 
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Virginia Sa� r, Michele Baldwin
Terapie rodiny krok za krokem
podle Virginie Sa� rové
První �ást knihy je v�nována analýze tera-
peu� ckého sezení s konkrétní rodinou. Sudé 
strany knihy jsou vy�len�ny auten� ckému zá-
znamu a liché strany komentá�i, post�eh�m,
názor�m, zp�sobu vedení. Druhá �ást je v�-
nována východisk�m modelu Virginie Sa� ro-
vé a konceptuálnímu rámci jejího terapeu� c-
kého p�ístupu.
���������������������

Yvonne Poncet-Bonissol
Psychický nátlak v rodin�
Pr�vodce umo��uje roz�ifrovat mluvu 
a chování jedinc�, kte�í otravují vztahy 
v rodin�. Ukazuje, jaký je zp�sob jejich 
jednání, manipulace, jak své ob��  ovláda-
jí, vzbuzují hr�zu, jak si dovedou hrát s je-
jich pocity viny. Hlavn� v�ak autorka nabízí 
konkrétní �e�ení, jak se z takového vztahu 
vymanit, ochránit d�� , najít sebed�v�ru. 
���������������������

Josef Zehentbauer
Drogy lidského t�la

bez vedlej�ích ú�ink�
Lidské t�lo produkuje vlastní substance, které 
p�sobí jako an� depresiva, � �ící prost�edky, 
s� mulanty apod. Autor popisuje biochemické 
pochody v lidském t�le a ú�inek �drog�, které 
t�lo produkuje. Nabízí zárove� �adu podn�-
t�, jak tyto látky vlastní na�emu t�lu zdravým 
zp�sobem ak� vovat a vyu�ít. 

���������������������

Anthony de Mello
�irá radost

Podle autora je klí�em k pochopení smyslu 
�ivota znovuobjevení jeho krásy a nesmírné 
hodnoty, které spo�ívají v um�ní pro�ívat 
ka�dý den i ka�dý okam�ik �ivota napln�ni 
Bohem. Jedním z vrcholných p�íklad� jsou 
pro de Mella Buddha a Je�í�.
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P L. B

Dobrodružství náhodného sociologa
Jak vysvětlit svět, a přitom nenudit
Peter L. Berger, dnes pravděpodobně nejznámější žijící americký sociolog, publikuje knihy o mnoha aspektech 
sociální vědy od šedesátých let 20. století a některé jeho práce jsou již pokládány za klasické. V těchto vtipných 
a intelektuálně podnětných vzpomínkách Berger vysvětluje, jak se stal sociálním vědcem, ale vypráví rovněž 
o nesčetných dobrodružstvích, k nimž toto povolání vedlo. Nejedná se o standardní autobiogra�i, která by 
líčila každou událost v Bergerově životě; spíše se zaměřuje na nejdůležitější intelektuální problémy, které mo-
tivovaly jeho práci, a na různé lidi a situace, s nimiž se střetával v jejím průběhu. Bergerovy paměti jsou plné 
pozoruhodných miniatur a rázovitých postav vylíčených živým vypravěčským stylem, často kořeněným hu-
morem, a zprostředkovávají čtenáři vzrušení a překvapení, které může přinášet zkoumání sociálního života.

Váz., 268 str., 349 Kč
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Informace o předplatném 
časopisu Kontexty na rok 2013
Všem zájemcům o časopis Kontexty doporučujeme předplatné. 
Je to nejspolehlivější a nejlevnější způsob jeho pravidelného odběru.
Roční předplatné (6 čísel včetně poštovného): 500 Kč

Sponzorské předplatné: 1 000 Kč

Způsob úhrady předplatného
– přiloženou složenkou typu C (do zprávy pro adresáta uveďte „Kontexty“)
–  přímou platbou na účet č. 120 402 514 / 0600 (je třeba požádat redakci o přidělení variabilního symbolu)
–  hotově v redakci časopisu (Venhudova 17, Brno)
– na základě faktury bankovním převodem (fakturu vám vystavíme na požádání)

Objednávky předplatného
– vyplněním objednávkového formuláře na: www.cdk.cz/kontexty
– e-mailem na adrese: objednavky@cdk.cz
– telefonicky nebo faxem na čísle: 545 213 862
– písemně na adrese: CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno

Upozornění: 
Předplatitelé našich časopisů mají 25% slevu při nákupu knih CDK v internetovém knihkupectví www.cdk.cz. 
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Mezi kladivem a kovadlinou
Dvacáté století v osudech literárních osobností Ruska
Ivana Ryčlová patří k představitelům české rusistiky, kteří v atmosféře polistopadové svobody ob-
novují přerušené kritické tradice šedesátých let, zejména pokud se týká období po roce 1917. Její 
knížka přináší portréty Maxima Gorkého, Vladimira Majakovského, Alexandra Fadějeva, Michaila 
Šolochova, Viktora Někrasova a Varlama Šalamova. Autorka je vybavena odbornou znalostí pra-
menů a zároveň ovládá umění přístupného průvodce a vykladače. Šest uměleckých osudů vesměs 
spjatých s temnou dobou prostředkuje s jedinečným smyslem pro jejich dramatičnost a literární 
díla přibližuje s obdivuhodným respektem k jejich složitosti. Kniha obsahuje množství dobových 
fotogra�í a dokumentů. Gra�cká úprava Robert V. Novák.

Váz., formát 200x192 mm, 200 str., 349 Kč
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