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Člověk na Moravě 
ve druhé polovině 20. století
Čtvrtý díl úspěšné publikace, která představuje reprezentativní soubor studií zobrazující významné sociální typy 
a profese. Na důkladných biogramech zajímavých osobností se ukazuje poválečná doba a prostředí s centrem 
v padesátých a šedesátých letech, tedy v éře komunistických represí i pokusu o společenské reformy. Na konkrét-
ním materiálu jsou pojednány politické, ekonomické i kulturní poměry a jejich proměny, které svou časovou 
blízkostí ještě žijí ve vzpomínkách pamětníků, proto jsou vysoce aktuální. Před čtenáři de�lují postavy politiků, 
rolníků, spisovatelů, vědců, dělníků, vojáků a dalších postav, které v uvedeném období prošly velkými životními 
proměnami. Na svazku se podílejí přední historikové a archivní pracovníci.

Vázané, formát B5, 348 str., 398 Kč

NOVÉ PUBLIKACE CDK

P N

Co je Západ?
Brilantní esej Co je Západ? se pokouší podnětně i provokativně vyjádřit, v čem spočívá speci�čnost historického 
vývoje západního světa. Autor v této souvislosti poukazuje na pět evropských „vynálezů“, kterými jsou: 1. an-
tická řecká obec spojená se svobodou občana, která je zajištěna zákonem a podporována objevem vědy a školy; 
2. právně zajištěné soukromé vlastnictví a humanismus antického Říma; 3. etická a eschatologická revoluce způ-
sobená Biblí; 4. tzv. papežská revoluce, jež umožnila první skutečnou syntézu „Athén“, „Říma“ a „Jeruzaléma“; 
5. novověká liberální demokracie a pluralismus, které umožnily rozvoj západní vědy, politiky a ekonomie.

Brož, 136 str., 159 Kč

O. K, P. K, I. F

Monitoring evropské legislativy 2009–2010
Monitoring evropské legislativy 2009–2010 je již pátou knihou v českém prostředí ojedinělého projektu, jejž po 
našem vstupu do EU inicioval europoslanec Hynek Fajmon. Autorům, analytikům Centra pro studium demo-
kracie a kultury, se od roku 2004 podařilo přečíst a do srozumitelného jazyka „přeložit“ tisíce stran relevantních 
legislativních i nelegislativních dokumentů a zachytit vývoj ve všech klíčových politikách EU. To vše s důrazem 
na postavení České republiky v EU. Tento svazek je věnován druhému pololetí roku 2009 a roku 2010, období, 
jež bezprostředně následovalo po druhých českých volbách do Evropského parlamentu. Mezi nejvíce skloňované 
pojmy tehdy patřila �nanční, hospodářská a dluhová krize a Lisabonská smlouva. Monitoring zevrubně ukazuje, 
co konkrétního ekonomické obtíže a nový smluvní rámec EU přinesly a co to znamenalo pro samotný projekt 
evropské integrace. Publikace je pro přehlednost doplněna rejstříkem, podrobným obsahem a slovníčkem. Je ur-
čena nejen studentům, akademikům a všem, kteří se s problematikou EU dostávají do každodenního kontaktu, 
ale poslouží komukoli s hlubším zájmem o vývoj evropského projektu.

Brož, formát B5, 404 str., 498 Kč

Objednávky na adrese: 
CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno, tel./fax: 545 213 862, e-mail: objednavky@cdk.cz, www.cdk.cz
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Rupert Isaacson
Lé�ba kon�m
Pou� otce za uzdravením syna
Skute�ný p�íb�h autora, kterému se narodil au� -
s� cký syn. Rupert v�ak zjis� , �e na syna p�ízniv�
ú�inkují jízda na koni a domorodí lé�itelé. Proto 
se rozhodne podniknout se svou �enou a synem 
cestu do míst, kde se odpradávna stýkají kon�
a �amanismus: do Mongolska. Kniha je fascinu-
jícím p�íb�hem této cesty � cesty za uzdravením 
syna. 
��������������������

Heinz-Peter Röhr
Závislé vztahy
Lé�ba a uzdravení závislé poruchy osobnos�
Autor popisuje na pozadí pohádky Husopaska,
jak k chorobné závislos�  dochází a jaké cha-
rakteris� cké formy na sebe m��e brát. Objas-
�uje, jak m��e emocionální zneu�ívání v rodi-
nách vést k  naru�ení pocitu vlastní hodnoty, 
a ukazuje, jak m��e dojít u doty�ného �lov�ka 
k osvobození a uzdravení. 
���������������������

Verena Kast
Touha po druhém

O lásce v pohádkách
Lidé tou�í najít napl�ující vztah. Bývají - stej-
n� jako v pohádkách - jako za�arovaní. To, co 
pohádky ozna�ují jako zakle� , lze z psycholo-
gického pohledu chápat jako komplikovaný 
otcovský �i mate�ský komplex, jeho� d�vody 
bývají �etné. Pohádky v této knize vypráv�jí 
o touze �lov�ka po druhém, o p�eká�kách, ale 
i o východiscích ze zmín�ných ob� �í.
��������������������

Tomasz Dostatni
Tomá� Halík � Smí�ená r�znost

Tomá� Halík se spolu se svým interviewerem 
sna�í pos� hnout základní otázky moderny: 
Pot�ebuje tento sv�t je�t� Boha, a je-li tomu 
tak, jaký je tento B�h? Je v r�znos�  pohled�
na existenci �lov�ka a jeho by�  mo�né smí�e-
ní a syntéza? Je dialog mezi r�znými pravdami 
víry a nábo�enství v�bec mo�ný?
��������������������������������������������
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1Editorial

Editorial

Zhruba před rokem jsem na stranách tohoto časopi-
su napsal, že česká politická scéna se silně barbarizuje 
a kulturně upadá (Kontexty 4/2010). Nemyslel jsem 
tím její každodenně viditelné znaky, jako jsou nevy-
bíravé útoky a malicherné spory, korupce a do očí bi-
jící prospěchářství, ale spíše celkovou skladbu politic-
ké reprezentace, její kulturní a intelektuální úroveň. 
A také její vztah ke kultuře a vzdělanosti obecně, jež 
jsou v žebříčku jejích priorit vždy spolehlivě na jed-
nom z posledních míst. Jistě nebudu sám, kdo pro-
žívá v poslední době stále intenzivnější pocit, jako by 
se dnešní svět politiky se světem kultury a vzdělanosti 
zcela míjel, jako by to pro politiky byly jakési paralelní 
a vzdálené vesmíry. Snaha uvalit vyšší daně na knihy, 
časopisy a kulturu obecně mě proto nijak zvlášť ne-
překvapuje, spíše se mi zdá logickým pokračováním 
nastolených trendů.

Překvapuje mě něco jiného, totiž že tento necitli-
vý přístup ke kultuře, vzdělanosti a hodnotám obec-
ně prosazují politici, které jsem v rámci českého poli-
tického spektra vždy považoval spíše za intelektuální 
elitu, za konzervativní a přemýšlivé: premiér Petr Ne-
čas, kdysi čtenář i přispěvatel Revue Proglas, o němž se 
mluvilo jako o nadějném představiteli křesťanského 
(konzervativního) křídla v ODS, ex-lidovec (a tedy 
nejspíš katolík) Miroslav Kalousek či předlistopadový 
disident Saša Vondra, kterého si pamatuji jako jedno-
ho z protagonistů kolem samizdatové Revolver Revue. 
Nechci malovat pověstného „čerta na zeď “, ale když 
se od kultury a vzdělání odvracejí na pravici i tito lidé, 
pak je již opravdu vše špatně. Je to viditelný příznak 
naprostého selhání konzervativní politiky, po které jsme 
v CDK vždy volali, známkou rezignace na hodnoty 
a rozlišování toho, co je pro dobro a zdraví společnos-
ti důležité a co nikoli.

Už dlouho si všímám u řady politiků na pravici 
jedné zvláště nehezké vlastnosti. V běžném politickém 
provozu se chovají neliberálně, často ustupují tlaku 
organizovaných zájmových skupin, bezstarostně roz-

táčejí spirálu přerozdělování a množí byrokracii. Když 
ale přijde řeč na kulturu – která je u nás ve srovnání 
s civilizovanými zeměmi skutečně chudou popelkou – 
ti samí lidé náhle ožívají, probouzí se v nich nekom-
promisní „pravičácký instinkt“ a z rukávu začínají sy-
pat nejrůznější pseudoliberální klišé, například o tom, 
že vydávání knih či divadlo je byznys jako každý jiný.

Opravdu si je z hlediska zájmu a prospěchu společ-
nosti vše rovné, že by vše mělo podléhat stejnému zda-
nění? Učebnice na knihkupeckém pultě, lék v lékárně, 
vystřelovací nůž v prodejně zbraní, sado-maso pomůc-
ky či latexové spodní prádlo v sexshopu? Nejsem eko-
nom, ale sníženou sazbu DPH jsem vždy chápal jako 
ekonomický nástroj, jímž může stát něco ovlivnit, 
některým důležitým věcem alespoň trochu pomoci. 
A současně vyslat k lidem signál, co pokládá za důleži-
té a správné a co nikoli. Politika se přece odehrává i ve 
sféře symbolů, možná hlavně v ní. Nerozumím tomu, 
proč se vláda tohoto nástroje zříká a co tím chce zís-
kat, a už vůbec nechápu, proč to vydává za pokrok, 
když dvě i tři daňové sazby jsou v Evropě standardem. 
Chceme se stát evropskou avantgardou v oblasti DPH? 
Skutečně si znovu musíme klást otázku, zda zdaňovat 
slovo, informace, vědomosti, kterou má například Velká 
Británie, kolébka demokracie a moderní civilizace, vy-
řešenou od roku 1855 právě nulovou sazbou? Přemýšlí 
vláda vůbec o důsledcích svých kroků?

Jeden známý český sociolog (s nímž jinak obvyk-
le silně nesouhlasím) napsal před časem bonmot, jenž 
dobře vystihuje podstatu narychlo ušité druhé verze 
vládního návrhu na sjednocení DPH. Budeme mít sice 
dražší knihy, léky a potraviny, ale zato nám zlevní golfo-
vé hole, vodní skútry a grilovací soupravy. Mám obavu, 
že drtivá většina pravicových politiků bere do rukou 
častěji poslední tři jmenované luxusní věci než obyčej-
nou knihu, pokud se kdy knihy vůbec dotknou. A prá-
vě proto dělají takovou politiku, jakou dělají. A těch 
několik čestných výjimek se tomuto trendu bohužel 
přizpůsobuje.

F M
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Nebylo by s podivem, kdybyste mě měli za hochšta-
plera. Protože vzít si téma „Integrace jako koncept“ 
a vzbudit dojem, jako bych chtěl prezentovat koncept, 
a tím vyřešit úkol, na kterém se dosud bez výsledku 
napracovaly vlády, nevládní organizace, dotčené osoby 
a znalci všech druhů, vlastně hochštaplerstvím je. Veš-
keré údaje a argumenty, které se snášejí, veškeré inter-
pretace problémů a ukazatele směru, zadání cílů a vize 
ještě nedávají koncept.

Přesto ani v nejmenším nemířím tak vysoko, abych 
takový koncept rozvíjel. Držím se jen v předpolí a spo-
kojím se s objasněním několika souvisejících kategorií 
a odkrytím několika požadavků, které na možný kon-
cept klade ústava. Základní zákon (Grundgesetz, tedy 
německá ústava – pozn. překl.) si nárokuje být základ-
ním právním řádem společnosti a nabízí životu ve státě 
právní rámec. Avšak úkol tento rámec naplňovat po-
nechává společenské samoregulaci a demokratickému 
zákonodárství. Klade politickému utváření cíle a meze. 
Ale nenahrazuje politiku, zvláště ne v těch oblastech 
problémů, které v době jeho vzniku neexistovaly a na 
které není zvláště střižen. Nelze od něj očekávat celist-
vý program integrace.

I.

Už pojem integrace není samozřejmý, ačkoli je dnes 
užíván všemi, dokonce i řečí zákona a popisy resor-
tů ministrů a pověřenců. Politika a právo jej převzaly 
z nauky státního práva a přizpůsobily si jej.

Klasickou teorii vypracoval v éře Výmarské ústa-
vy Rudolf Smend,1 který ze své pozice přepsal tradi-

ci hegeliánského státního myšlení. Nauka o integraci 
rostla na půdě Výmarské republiky s jejími nesnáze-
mi, tváří v tvář zostřování politických rozporů a per-
manentnímu nebezpečí občanské války, aby vytvořila 
minimální míru národní soudržnosti a zachránila jed-
notu společnosti. Pro Smenda zákony a instituce samy 
o sobě ještě netvoří stát. Ten je duchovní realitou, kte-
rá se jako taková pojímá a utváří. Státní jednota pro 
něj není právně zabezpečeným pevným stavem, nýbrž 
životním procesem, v němž se sama neustále obnovu-
je. Stát žije prostřednictvím integrace svých občanů. 
V tomto ohledu nepostačuje, že se občané ve svém 
úhrnu de�nují společnou státní příslušností jako lid 
v právním smyslu; spíše se musí sami od sebe skládat 
v jednotnou vůli národa a osvědčovat se v každoden-
ním plebiscitu (Ernest Renan).

To není integrace, kterou mají na mysli ministři 
a pověřenci pro integraci s integračními kurzy a pro-
gramy v intencích zákona o pobytu cizinců, které vy-
cházejí z toho, že se vyžaduje a podporuje „integrace 
cizinců, kteří legálně trvale pobývají na území Spolku, 
do hospodářského, kulturního a společenského života 
ve Spolkové republice Německo“.2

Rozdíly jsou nasnadě. Nejde zde o státního obča-
na, nýbrž o cizince usazeného na území státu. Vztaž-
nou veličinou není národ, nýbrž společnost; přesněji: 
konkrétní okruhy života, v nichž se jednotlivec pohy-
buje, například zázemí sousedské, pracovní či kultur-
ní. Společnost je prostorem žité svobody, která je zá-
kladním právem, ve svých aktérech a jednáních, svých 
autonomních strukturách, a proto je svou podstatou 
otevřená, pohyblivá, pluralistická.

Integrace jako koncept
J I

Evropa se dlouhodobě potýká s problémem integrace imigrantů z třetích zemí, kteří nezřídka náleží i k odliš-
nému náboženskému, či chcete-li, civilizačnímu okruhu. Autor v eseji na pozadí německé zkušenosti podrobně 
rozebírá podmínky takového přístupu, který by integraci umožňoval, ale zároveň se vyhýbal úskalím neúspěš-
ného konceptu multikulturalismu.
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Z pohledu ústavy se integrace cizinců do spole-
čenského života podstatně neliší od integrace tuzem-
ců, ovšem za předpokladu, že cizinec má dostatečně 
zabezpečený status dle právní úpravy pobytu. Jeden 
i druhý je povinen dbát zákonů. Jeden i druhý požívá 
jejich ochrany. Oběma přísluší stejný standard svobo-
dy jako základního práva, odhlédneme-li od rozum-
ných modi�kací vyplývajících z výhrad německého 
občanství.

II.

Cizinec nepotřebuje ochranu a pomoc s orientací pro-
to, že je cizincem, a není z tohoto důvodu odkázán na 
sociální pracovnice a státem přidělené průvodce. Rov-
nosti ve svobodě jako základním právu koresponduje 
ústavní očekávání, že cizinec bude schopen a odhodlán 
tuto svobodu na vlastní odpovědnost užívat.

Skrze tuto svobodu si každý pro sebe určí, zda se 
stáhne do svého soukromí, nebo se bude podílet na 
společenské soutěži, jak uspořádá svůj rodinný život 
a jak bude vykonávat své náboženství. Jeden každý 
rozhoduje o tom, zda a v jaké míře přijme své sociální 
okolí, nebo si od něj zachová odstup, zda se přizpů-
sobí většinové společnosti, splyne s minoritní skupi-
nou, nebo setrvá u bytí dle vlastního svérázu. Z hle-
diska základních práv je integrace v prvé řadě věcí jed-
notlivce.

Ústavní svoboda k integraci se ale jednáním na zá-
kladě svobodného rozhodnutí také vyčerpává. Nezaru-
čuje společenský úspěch a nezbavuje společenského ri-
zika. Jednotlivec se může rozhodnout, že bude navazo-
vat soukromé či pracovní vztahy. Zda se to ale podaří, 
závisí na souhlasu jiného, jemuž náleží stejná základní 
svoboda navazovat, rozvíjet a odmítat vztahy. Společ-
nost založená na základních právech staví na všestran-
né volné dohodě a otevřené soutěži. Žádný nositel 
základních práv nemůže jinému vnucovat svou vůli, 
nutit jej k uzavření smlouvy a požadovat od něj, aby 
převzal jeho životní styl, sdílel jeho náboženská pře-
svědčení a přizpůsobil se jeho sociálním a kulturním 
potřebám. Zda a jak se ale integrace, o kterou je usi-
lováno, vydaří a jednotlivec uspěje v té které zvolené 
sociální roli souseda, uchazeče o zaměstnání, pracov-

níka, podnikatele, člena sportovního oddílu, závisí na 
dorozumění se s ostatními, kteří se – ze své strany svo-
bodně – mohou otevírat či uzavírat přístupu. Integrace 
je tedy vzájemný proces mezi svobodnými a rovnými. 
Přistěhovalci se jej účastní stejně jako místní.

Principielně existuje ústavní očekávání, že integ-
race všech, jedno zda tuzemců či cizinců, se uskuteč-
ňuje ve svobodné hře společenských sil, že již praktic-
ká nutnost přiměje jednotlivce k tomu, aby navzájem 
vstupovali do vztahů a přizpůsobovali se daným sku-
tečnostem, nicméně že jednomu každému stále zbývá 
volný prostor, aby si určil odstup či blízkost k sociál-
nímu okolí.

III.

Integrace do společnosti je věcí každého jednotliv-
ce. Přesto je dnes všeobecně pokládána za úkol státu, 
a to po právu. Jistěže jen za „konkurující“ úkol státu, 
který smí z úcty ke svobodě jednotlivce stát plnit jen 
tam, kde selžou spontánní integrační síly individua 
a schopnosti společnosti. Aktivita státu musí obhájit 
svou oprávněnost z hlediska principu subsidiarity.

Právnímu státu přísluší zajistit rámcový právní po-
řádek požívání svobody pro všechny, jedno zda Něm-
ce, nebo cizince, a uchránit každého před zásahy ostat-
ních. Sociální stát je žádán, nepostačuje-li soutěžní hos-
podářství a spontánní solidarita společnosti k tomu, 
aby bylo každému opatřeno minimální lidsky důstoj-
né živobytí, potřebuje-li sociálně slabší ochranu před 
smluvní mocí silnějšího, odpadne-li autonomní inte-
grační síla společnosti založená na základních právech 
a jednotlivci nebo skupiny jsou vypuzovány nebo vylu-
čovány. Sociální stát musí zabránit rozpadu společnosti 
na její sociální protivy. Musí se postarat o propustnost 
společenských systémů, a tím zajistit právní i reálné 
podmínky zapojení se do společnosti a postupu v ní 
pro všechny dle jejich sklonů, schopností a výkonů. 
Statistika ukazuje, že sociální stát je neúměrně více 
žádán cizinci (přesněji: určitými skupinami), zvláště 
na poli sociální pomoci, školství, přípravy na povolání 
a zprostředkování práce. Přesto se nejedná o speci�cké 
problémy cizinců; vyskytují se i u Němců.
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IV.

Choulostivější než sociální protivy jsou ve společnos-
ti ty kulturní. Sociální stát dávek má ve zvyku řešit 
problémy �nančními podporami, pokud jsou tyto 
problémy řešitelné penězi. To jsou však u kulturních 
problémů nanejvýš okrajové případy. „Kultura“ zde 
budiž rozuměna v širokém smyslu, zahrnujícím způ-
soby života, společenskou atmosféru, tradice, étos, ná-
boženství a světonázor. V tomto pojetí se kultura od-
poutává od sféry estetické a folkloristické nevinnosti 
a získává politickou brisanci: kultura vybavená silou 
vyvolat „souboj kultur“.

Nyní vyvstávají prekérní otázky, které zákon ve své 
abstraktní obecnosti obchází, jimž se ráda vyhýbá po-
litická diskuze a které jsou vynechávány z volebního 
boje: Kolik kulturní odlišnosti snese německá společ-
nost? Jaký druh kulturního importu je kompatibilní 
s německou kulturou? U kterých skupin osob naráže-
jí integrační snahy na (až dosud rozhodně) nepřeko-
natelný odpor?

Odpor nekladou cizinci obecně. Nedostatek státní 
příslušnosti o kulturních odlišnostech nic nevypoví-
dá. Občanství Evropské unie, akcesorium státní pří-
slušnosti členských států EU, může být předem vy-
loučeno, protože všechny (dosavadní) členské státy 
náležejí ke stejnému kontinentálnímu kulturnímu 
prostoru. V ostatním tvoří občané Unie quantité 
negliable, až dosud žijí jen zhruba dvě procenta trva-
le v jiném členském státě než ve svém domovském.3 
Mimoevropští přistěhovalci jsou z hlediska integrač-
ní politiky heterogenní skupinou. Vietnamci, Čí-
ňané, Latinoameričané se zpravidla asimilují rych-
le a bez vzruchu. Dnešní dilema tvoří přistěhovalci 
z muslimských zemí. To je, u našeho tématu nevy-
hnutelně, hrubě typizující konstatování, které nic ne-
vypovídá o jednotlivých životopisech přistěhovalců. 
Ale i sama typizace vyžaduje omezení a modi�kace. 
Tak se Íránci – z podstatné části oponenti ajatolláhova 
režimu – s neobvyklým úspěchem zapojili do němec-
kého pracovního života. „Muslimové“ netvoří homo-
genní skupinu. Spíše se ukazují mnohotvárné rozdíly 
podle vyznání a náboženského zápalu, podle národ-
ního původu a sociální vrstvy, podle způsobu života 

a postoje k západnímu světu. Ale nehledě na všech-
ny nutné výhrady zůstává u typizujícího konstatová-
ní. Poslední příčina toho, že integrace se dnes stala 
nevyřešeným a potud, pokud můžeme předvídat, ne-
řešitelným problémem pro Německo a pro podobně 
dotčené země západního kulturního okruhu, spočívá 
v rezistenci islámu k integraci, v jeho fundamentál-
ním rozporu s duchem moderní doby (naproti tomu 
ne s jejími technickými vymoženostmi), se sekulari-
tou státu, se situací náboženství v otevřené pluralis-
tické společnosti orientované na soutěžení myšlenek, 
k rozlišování mezi právem a morálkou, mezi nábožen-
stvím a tradicí. V islámu se ztělesňuje jednotné myšle-
ní v podobě, jaká nebyla křesťanství nikdy vlastní ani 
v jeho raných vývojových stádiích, protože křesťan-
ství od počátku rozlišovalo mezi královstvím Božím 
a královstvími tohoto světa, mezi zákonem a svědo-
mím, mezi tím, co náleží císaři, a tím, co náleží Bohu. 
To jsou ona rozlišení, z nichž v dlouhém historickém 
procesu vzešla moderna.

Rozpor se neřeší sám od sebe ve druhé nebo třetí 
generaci. Neřeší se ani nabytím občanství. V obvyklé 
řeči úřadů existují dvě třídy Němců: ti s migračním 
pozadím a ti bez něho. Rozpor kultur probíhá kolmo 
k distinkci mezi cizinci a státními příslušníky. Proto 
se dnes vlastně již věcně nejedná o speci�cké téma ci-
zineckého práva.

Politická korektnost (political correctness) zabraňu-
je otevření problému kulturní identity a rozdílnosti 
a otevřené diskuzi o něm. Vzpouzí se tuto rozdílnost 
vůbec vzít na vědomí. Technika vytlačení jde až tak 
daleko, že kulturní problém vysvětlí odlišně jako so-
ciální problém a staví na tom, že tento problém vyře-
ší vyzkoušeným způsobem prostřednictvím spuštění 
přerozdělovací mašinérie (nedotčena stále se vracející 
zkušeností, že nejnebezpečnější sorta osob odmítají-
cích integraci se často rekrutuje z vyšších vrstev). Jiná 
argumentace popírá, že by kulturní identita Němec-
ka, existuje-li vůbec nějaká, byla hodna právní ochra-
ny, takže státu má být rozhodně zabráněno takovou 
ochranu poskytovat.

Ve skutečnosti kultura není státní institucí. Kultura 
se rozvíjí podle svých vlastních životních zákonitostí. 
Vyžaduje svobodu a stát jí ji také zaručuje. Ústavní stát 
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je nicméně kulturním státem a jako takový se podílí 
na péči o kulturu.

Kulturu nelze zachytit státními hranicemi. Sto-
jí v celosvětové komunikaci. Zvláštnosti kulturních 
okruhů jsou dnes přikryty tlustou vrstvou globálně 
amerikanizovaného civilizačního kečupu. Rozdíly 
přesto dále existují. To ukazuje právě islám. Ukazu-
jí to i národní státy, které staví na společných danos-
tech, jež jsou živnou půdou vůle po politické jednotě: 
jazyk, způsob života, etické hodnoty a právní instituce, 
vymezení územím a dějinami, kolektivní paměť a jiné 
faktory, které náleží ke kultuře v širokém smyslu. Ně-
mecko se nechápe jako provincie bezbariérové světo-
vé společnosti. Spíše, tak tomu chce jeho ústava, jako 
národní stát mezi národními státy v evropském svazku 
a světové veřejnosti. Proto tvoří kulturní základy ná-
rodní jednoty onu Leitkultur, kterou musí ústavní stát 
se svými vymezenými prostředky zachovávat a starat se 
o ni i vůči milionům obyvatel z cizích kulturních pro-
storů, vůči „kulturním menšinám“.

Když je v této souvislosti řeč o menšinách, vyža-
duje to objasnění: nejde o národní a kulturní menši-
ny v ústavněprávním a mezinárodněprávním smyslu, 
jako jsou Dáni nebo Srbové v Německu nebo Něm-
ci v Itálii a Polsku. Menšiny jsou autochtonní skupi-
ny státních příslušníků, kteří se od typického státního 
obyvatelstva odlišují náboženstvím, jazykem a jinými 
znaky. Přistěhovalectví nevytváří status menšiny. Tento 
aspekt zde nebude brán v úvahu.

V.

Výrazem Leitkultur je ústavněprávně přikázaná ochra-
na nedělí a státem uznávaných svátků, tedy i křes-
ťanských svátků, derivátů křesťanství ve společnosti 
s právními účinky pro všechny občany, ať už jsou křes-
ťany, nebo ne. Muslimové nemohou vyžadovat z důvo-
dů, na než se vztahuje základní právo na rovnost, aby 
byla neděle zcela nebo částečně nahrazena jim svatým 
pátkem nebo aby jejich svátek oběti nebo svátek konce 
půstu získal stejný status jako Vánoce a Velikonoce.

Švýcarský lid, který se v roce 2009 usnesl na záka-
zu minaretů, byl obviňován z porušení lidského práva 
na svobodu náboženství. Svoboda náboženství zna-

mená svobodné rozhodnutí jednotlivců a společnos-
tí žít podle své víry. Nevyjímá ovšem své nositele ve 
jménu náboženství zpod vlády nad veřejným prosto-
rem. Minaret není žádným aktem ani formou výko-
nu náboženství, nýbrž demonstrací přítomnosti islá-
mu v sociálním prostředí. Lze otevřeně říci: minaret 
je znakem panství. Zasahuje do vzhledu města a pře-
tváří jej. Vzhled města je ale věcí veřejnosti. Vymy-
ká se soukromé dispozici. Na utváření vzhledu města 
se svoboda náboženství jednotlivých muslimů nebo 
spolků okolo mešit nevztahuje, stejně jako se svobo-
da podnikání velké banky nevztahuje na stavbu kan-
celářského věžáku. Právo vlastnit majetek sice zahr-
nuje svobodu stavět, ale ta je podmíněna a omezena 
veřejným právem územního plánování a stavebního 
řádu. Z ústavních garancí rovnosti a parity nemohou 
muslimské organizace odvozovat nárok postavit vedle 
kolínského dómu mešitu stejné velikosti. Neboť ani 
dóm nelze zpětně odvozovat jen a pouze z dnešního 
pojetí náboženské svobody, i když je věnován boho-
službě. Středověké stavební dílo bylo z dnešního po-
hledu výtvorem křesťanské společnosti, v níž spolu-
pracovaly duchovní a politické síly, když šlo o to, vy-
tvořit velkolepé stavební těleso pro relikvie tří králů, 
ale také vyhovět potřebě prestiže svatého Kolína nad 
Rýnem v soupeření s jinými metropolemi, a mimo-
chodem, jako vedlejší účinek obvyklý u kostelních 
věží, umožnit efektivní požární stráž. Dokončení ka-
tedrály v 19. století bylo společným dílem katolicis-
mu povstávajícího k nové síle, romantického nadšení 
pro středověk a německého národního hnutí. Dnes 
je dóm zároveň biskupským kostelem, státním sym-
bolem, státní pamětihodností a světovým kulturním 
dědictvím. Nic z toho by pro obdobnou velkomešitu 
neplatilo. Zda, kde a jak smějí být stavěny urbanis-
ticky závažné minarety, rozhoduje veřejnost obce dle 
politického uvážení. Přitom je třeba z hlediska inte-
grační politiky zohlednit i signální a výsledné účinky 
jak na přistěhovalce, tak i na domácí. Věcně spraved-
livé politické rozhodnutí ale předpokládá poctivou 
veřejnou debatu, v níž budou otevřeně rozebrána pro 
a proti a v níž si nebude žádná strana nárokovat mo-
nopol na správný názor.
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VI.

Přistěhovalci požívají plného rozsahu náboženské svo-
body jako individuálního i korporativního základního 
práva. Naproti tomu vyvstávají pro islám obtíže s vy-
užíváním institutů konfesního práva, od výuky nábo-
ženství přes teologické fakulty až po status korporace, 
protože tyto instituty, které se vyvinuly v dlouhých ně-
meckých dějinách, jsou střižené na křesťanské církve. 
Na islám, který obdobné církevní organizační struktu-
ry postrádá, se nehodí. Přesto jsou dnes tyto instituty 
přezkoumávány z hlediska vhodnosti pro účely integ-
race v očekávání, že by mohly být i za cenu juristické-
ho násilí zohýbány do tvaru vyhovujícího potřebám 
islámu nebo že by se podle nich mohl přetvarovat is-
lám, aby zapadl do šablony státní regulace církví. Bylo 
by však moudré je nechat být.

Nábožensko-politická očekávání mají za cíl, aby se 
na evropské půdě vyvinul osvícený euro-islám. Seku-
lární stát není s to jej vypěstovat. Jemu pouze přísluší 
vzít islám etablovaný v Německu tak, jak je, a společ-
ně s ním hledat nové formy, které usnadňují mírové 
soužití vedle sebe, nebo dokonce podporují prospěšné 
soužití pospolu.

VII.

Jádro ústavněprávních pokynů spočívá v polaritě mezi 
právem rodičů a výsostí státu v oblasti školství, mezi 
rodičovským a státním mandátem k výchově.

„Péče o děti a jejich výchova jsou přirozeným prá-
vem a přední povinností rodičů.“4 Rodiče určují cíle 
a cesty výchovy; oni zprostředkovávají dítěti mateřský 
jazyk a pokládají základy náboženské, etické i praktic-
kého života. V rodičovské výchově se regeneruje kultu-
ra společnosti. Je schopna upevnit zvláštnost skupino-
vého étosu a prostředí a napomáhat růstu paralelních 
společností. Je na přistěhovalcích z východoanatolské 
horské vsi, zda budou při výchově sledovat západní 
vzory, nebo vzory vycházející z jejich původu, zda své 
dítě připraví na život v německé společnosti, nebo na 
život v kurdské enklávě, která se izoluje od německého 
velkoměsta, k němuž z pohledu státního i mezinárod-
ního práva náleží. Rodiče rozhodují, se kterými dětmi 

si hrají jejich děti, kteří dospělí je mohou ovlivňovat, 
zda je dají do německé školky, nebo do školy koránu. 
Přitom přehazují výhybky mezi integrací a segregací.

Stát respektuje rozhodnutí rodičů, ať už je jaké-
koli. Ústavněprávně zaručené právo rodičů mu brání 
zakročit zde právním donucením. Ani dohled, který 
státu určuje ústava,5 nepředstavuje žádný titul pro zá-
sah. Stát nemůže rodičům zabránit ve vylíčení nemus-
limů jako nepřátel Boha a v tom, že si ve styku s nimi 
osvojí užívání praktiky takíja, přetvářky na území ne-
přítele, stejně jako jim nemůže zakázat vystavení dítě-
te vlivu štvavých imámů v mešitách. (Jinou věcí je, že 
stát může přicestovalé kazatele nenávisti v případě po-
třeby zastavit prostředky práva pobytu osob, pořádko-
vého a trestního.) Přece však ožívá státní dohled nad 
rodičovskou výchovou, hrozí-li, že dítě zpustne, a mi-
mo to také tehdy, jsou-li ohrožena práva dítěte, která 
musí ctít i rodiče, například při genitálním mrzačení 
dívek nebo při nucených sňatcích. Zde naráží Základ-
ním zákonem chráněný dovoz mravů a náboženství na 
nepřekonatelnou mez německého ordre public. Dohled 
je nástrojem pro odvrácení nebezpečí, nikoli nástrojem 
státní výchovy. Nemůže kontrolovat a dirigovat vnitř-
ní záležitosti rodiny. Nemůže ani rozpustit formující 
se paralelní společnosti, pro které je právě oprávnění 
rodičů ústavněprávním elixírem života.

Integrace buď v rodině začíná, nebo se o ni rozbíjí. 
Rodina může být otevřeným domem nebo pevnou tvr-
zí, základnou operací, bunkrem nebo žalářem.

VIII.

Naproti tomu všeobecná povinná školní docházka ote-
vírá brány kulturních ghett, a to i násilně, nejde-li to 
jinak. Vztahuje se na všechny děti, děti domácích oby-
vatel i přistěhovalců. Neptá se po státní příslušnosti, 
etnickém původu, sociální vrstvě, náboženství. Ško-
la je nejúčinnějším nástrojem integrace v rukou stá-
tu, snad jediným, který přináší dlouhodobé účinky. 
Proto si stát vyhrazuje „základní školu společnou pro 
všechny“,6 která nemůže být nahrazena soukromou 
školou nebo soukromým vzděláváním. Tedy – jak 
uvádí Spolkový ústavní soud – „sociální kompetence 
ve styku s osobami odlišného smýšlení, žitá tolerance, 
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schopnost prosadit se a sebeutvrzení v přesvědčení, 
které se odlišuje od většiny, mohou být osvojeny efek-
tivněji tehdy, když kontakty se společností a s názo-
ry v ní zastoupenými nejsou jen nahodilé, nýbrž jsou 
součástí každodenní zkušenosti spojené s pravidelnou 
školní docházkou.“7

Úkolem veřejné školy odedávna bylo sjednotit spo-
lečným vzděláním konfesně, stavovsky a politicky roz-
dělenou společnost, nastolit rovnost sociálních šancí 
a podporovat národní soudržnost. Tento úkol se na-
plňoval v rámci německé společnosti, která byla přes 
všechny rozpory vždy spojena společným jazykem. Ani 
tento společný rys však nemůže být u dětí přistěho-
valců obecně předpokládán. Vyučovacím jazykem je 
ovšem němčina. Pokud si dítě nutné jazykové znalosti 
již nepřináší s sebou, musí je následně vytvořit škola. 
Bere si děti z prostředí, kde se nacházejí od narození. 
To vyžaduje v různých případech různé pedagogické 
úsilí. Ale cíle výchovy jsou pro všechny školáky stejné 
bez ohledu na jejich původ. To neplatí jen pro jazyko-
vou schopnost, ale pro ni to platí zvláště. Škola musí 
přivést každé dítě k tomu, aby se mohlo úspěšně účast-
nit výuky a v budoucnu bylo schopno se v Německu 
domluvit. Škola nese spoluodpovědnost za to, že bude 
zajištěna a obnovena jazyková jednota Německa. To 
však není překážkou poskytování dodatečné výuky 
v mateřském jazyce. Ta ale samozřejmě nepředstavu-
je žádnou právní povinnost, nýbrž jen nobile officium, 
a to jen za podmínky, že tím netrpí osvojování si ně-
meckého jazyka.

Při výkonu státní výsosti v oblasti školství se právní 
stát projevuje jako stát mravní. Uplatňuje všeobecný 
étos, který umožňuje zdárné soužití v různosti a zajiš-
ťuje jednotu státní obce proti odstředivým silám spo-
lečnosti, étos, který spojuje sebeutvrzení, ohleduplnost 
a pocit sounáležitosti, který dává schopnost zodpověd-
ně užívat vlastní svobodu a unést svobodu druhého, 
a to i tehdy, když je její užívání bolestné.

Demokracie stanoví program školství pro všechny 
žáky jednotně podle měřítek, která mohou být zevše-
obecněna. K ústavněprávním pokynům patří i povin-
nost státu být nábožensky neutrální a příkaz toleran-
ce. „Konfrontaci s názory a hodnotovými představami 
pluralistické společnosti stále více sekulárního ražení, 

která je spojená se školní docházkou, je třeba požado-
vat po dětech i rodičích i přes rozpor s jejich vlastním 
náboženským přesvědčením.“8

Vyučování se nerozpadá na právní a kulturní naho-
dilost a škola se nemění v multikulturní agenturu. Co 
má škola učit a oč má usilovat, vyplývá z německého 
práva, jakož i z německé, tedy ke světu obrácené kul-
tury. Tělesná, duševní a společenská zdatnost, k níž má 
škola žákům dopomoci, se musí osvědčit v otevřené 
společnosti, která není otevřená jen navenek k jiným 
státům, nýbrž i dovnitř, kde nemohou platit žádné 
kulturní demarkační linie. Právě proto škola nenaplní 
svůj výchovný úkol tehdy, když ustoupí ze svých po-
žadavků platných pro všechny, jakmile narazí na od-
por imigrantů z cizí kultury, kteří s odvoláním na své 
rodičovské právo k náboženské výchově požadují, aby 
se jejich dcery neúčastnily společné tělesné výchovy 
a plavání, sexuální výchovy nebo třídních výletů a by-
ly dány pod zvláštní moc dle obrazu ženy v šaríje. Na 
ústavně zakotveném úkolu státu v oblasti vzdělávání se 
lámou zvláštní přání a obranné nároky rodičů. Ústav-
ně zaručené právo rodičů se zde setkává s nepřekona-
telnou hranicí.

Ovšemže mnohé školské osnovy je nutno pře-
zkoumat s ohledem na jejich obecnou únosnost pro 
žáky a rodiče bez nebo s migračním pozadím, a to ne-
jen v ožehavých otázkách sexuální výchovy. Zprostí-li 
škola turecké žáky účasti na sexuální výchově, nemůže 
ji vyžadovat ani od německých. Neexistují dvojí cíle vy-
učování a výchovy. Neexistuje dvojí právo pro němec-
ké a turecké děti. Pokud je škola důsledná a neuchyluje 
se k pohodlné praxi výjimek, plní užitečnou integru-
jící práci. Zprostředkuje žáku vyrůstajícímu v arabské 
enklávě v Bad Godesbergu zkušenost právní rovnosti 
a stará se o to, aby se vnímal jako osoba, aby na vlastní 
kůži zažil výhody a nevýhody zdejšího právního řádu. 
To je dobrá průprava pro to, aby uměl v době dosa-
žení plnoletosti užívat svobodu, kterou mu poskytuje 
německé právo, aby se bezbranně nepodřizoval poruč-
níkování v rodině, aby se nemusel shýbat před nátla-
kem klanu, nýbrž aby se mohl na vlastní odpovědnost 
rozhodovat, který z možných způsobů života si zvolí, 
pro kterou státní příslušnost se rozhodne a konečně 
i kdy a s kým uzavře manželství. Jistěže není úkolem 
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veřejného školství štvát děti proti jejich rodičům, roz-
bíjet paternalistické rodinné svazky indoktrinací, dis-
kreditovat cizí étos a morálně i kulturně vykořeňovat 
přistěhovalce. Pokusy tohoto druhu narážejí na ne-
překonatelný odpor v podobě základních práv. Avšak 
proto nesmí stát rezignovat na svůj vlastní výchovný 
úkol, nesmí se z taktu a tolerance vyhýbat rozporu s ci-
zím étosem a nesmí z obav před vzbuzením pohorše-
ní stydlivě zakrývat vzor Základního zákona – onen 
vzor svobodného rozhodování individua a svobodné-
ho vstupování do vazeb, rovnosti všech lidí, rovnopráv-
nosti muže a ženy a konečně vzor manželství a rodiny, 
která v sobě všechny tyto zásady spojuje.

IX.

Veřejné školství v Německu nepotřebuje snášet, že se 
afghánská žákyně s odvoláním na náboženství nebo 
zvyky domovské země plně zahaluje do burky, skrý-
vá svou tvář před učiteli a spolužáky a vybočuje tak ze 
školní komunikace. Nadto nemusejí žáci ani rodiče 
strpět, že učitelka při vyučování nosí muslimský šátek 
nebo se zcela zakrývá až po štěrbiny pro oči. Nemůže 
se zde odvolávat na svou ústavní svobodu výkonu ná-
boženství a soukromé sebeprezentace. Vyučování je vý-
kon německé státní výsosti ve školství vázaný základní-
mi právy, nikoli předmět soukromé seberealizace, a to 
ani v náboženské ani v módní oblasti. Na to, aby jí byl 
šátek a závoj zakázán, nemusí předtím dojít ke kon�ik-
tu se žáky a rodiči. Úřední povinnosti učitelky se nevy-
čerpávají tím, že neporušuje právo. Spíše je její úřední 
povinností vyhýbat se i jen špatnému zdání, že řádně 
a věrohodně nenaplňuje cíle německého vyučování 
nebo že se distancuje od německé kultury, kterou má 
zprostředkovat. K pedagogickým předpokladům pat-
ří tolerance. Úkolem učitelky na veřejné škole je učit 
a cvičit toleranci, ne však nárokovat si ji pro svou vlast-
ní osobu a zkoušet toleranci žáků a rodičů, kteří jsou jí 
vystaveni. Ať už chce, nebo nechce: ze svého úřadu je 
žákům vzorem. Co je ale podstatou legitimní funkce 
vzoru, to nevyplývá ze subjektivních obecných před-
stav vyučujícího, nýbrž z německé Leitkultur, která se 
uplatňuje ve výchovném poslání školy.

X.

Školní vzdělávání získává na významu (i když ne nutně 
též na účinnosti) tím, že se nabytí práva německé státní 
příslušnosti již nezakládá výlučně na ius sanguinis, ale 
dává nyní prostor i ius soli, tedy že děti rodičů-cizin-
ců, které se narodily v tuzemsku, mohou za určitých 
předpokladů nabýt německé (dvojí) státní občanství. 
Zatímco tradiční způsob nabytí státního občanství na-
rozením jako dítě německých rodičů předpokládal, že 
k primární integraci dojde v rodném domě a že veřej-
ná škola k ní přistoupí jen doplňkově a kompenzač-
ně, u dětí rodičů-cizinců tato rodičovská pre-integrace 
zpravidla odpadá. Škola nese téměř celé břímě integra-
ce, které se ukazuje být přetěžujícím.

XI.

Integrace neznamená sebeobětování německé identity, 
nýbrž její uchování v otevřenosti k jiným. To znamená 
i zachování vnitřní právní jednoty, která je svou pod-
statou jednotou úřední interpretace práva. V pluralitě 
právních kultur se ta německá nestává vnitřně plura-
listickou. Nerozštěpuje se podle sebepojetí domácích 
a přistěhovalců. Německé soudy nenabízejí svobodnou 
volbu mezi rodinným právem německé observance 
a rodinným právem podle měřítek šaríji. Zákaz usmr-
cení se nerozmělňuje ve prospěch muslimského vraha, 
který se mstí na hanobiteli rodinné cti nebo trestá apo-
statu pro jeho odpadnutí od islámu. Skutková podstata 
trestného činu hanobení náboženství se neinterpretu-
je podle dvojího metru na základě toho, zda se jedná 
o křesťanství, vystavené jakékoli pohaně a zvyklé na 
ústrky, nebo o hypersenzibilní islám. Ústavní obranná 
práva a ochranné povinnosti nemohou být vykládány 
různě podle Orientu a Okcidentu.

I přesto se v Německu i v ostatní Evropě dlouho 
rozviřují tendence zrušit právní jednotu a právní rov-
nost ve jménu tolerance. Celosvětový islámský teror 
proti dánským karikaturám tyto tendence posiluje. 
Tak mnohý, kdo se dnes pyšní svou právní citlivostí 
a tolerancí, má prostě strach, že by ho mohl postih-
nout osud nizozemského �lmaře nebo dánského kari-
katuristy. Právní kultura Západu se klepe v kolenou.
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XII.

Němci jsou nejistí ještě z jednoho dalšího důvodu. 
Trpíce svým historickým traumatem mají potíže ak-
ceptovat sami sebe takové, jací prostě na základě dějin 
a situace jsou. Národní zábrany a návaly útěků od sebe 
samých a nenávisti k sobě samým vysvětlují vytlačení, 
poruchy vnímání a tabu debaty o integraci. Nyní, pro-
tože je tato debata konečně vedena veřejně, si to snad 
Němci sami se sebou otevřeně vyřeší.

Poznámky:
1 Rudolf Smend, Verfassung und Verfassungsrecht (1928), 

in: týž, Staatsrechtliche Abhandlungen, 2. vyd., 1968, s. 119 
(136 a násl.)

2 § 43 odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území Spolku 
(Aufenthaltsgesetz).

3 Před rozšířením EU v roce 2004 činil podíl cizích občanů 
Unie v členských státech průměrně 1,6 % celkového obyvatelstva, 
zatímco podíl osob, které nejsou občany EU, byl průměrně 3,8 %; 
v Německu činily tyto podíly 2,3 % a 6,6 %. Číselné údaje: 
Čtvrtá zpráva Komise o občanství Unie ze dne 6. 10. 2004 (KOM 
2004) 695 konečná verze. Příloha, s. 10.

4 Čl. 6 odst. 2 věta první německé ústavy (Grundgesetz).
5 Čl. 6 odst. 2 věta druhá německé ústavy (Grundgesetz).
6 Čl. 146 odst. 2 věta druhá Výmarské ústavy.
7 BVerfGK 1, 141 (143).
8 BVerfGK 1, 141 (144).

Text je přepracovanou verzí přednášky pronesené na 
53. bitburských rozhovorech. Z němčiny přeložil Jan Grinc.

Josef Isensee (1937) je německý ústavní právník 
a politický filozof.
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Role první: ekonom

Karel Engliš (1880–1961) je zapsán v dějinách čes-
kého ekonomického myšlení jako zásadní myslitel. 
Prošel školou Albína Bráfa, jedné ze zakladatelských 
osobností české ekonomické vědy. Englišův záběr šel 
od �lozo�e přes noetiku až k praktickým hospodář-
ským aplikacím. Principem jeho vědecké práce byla 
přednost noetických úvah před metodologickými; 
ta měla zabezpečit přesnou de�nici pojmů, se kte-
rými jednotlivé vědní disciplíny pracují. Svou vědec-
kou konstrukci posléze označil za teleologickou: jevy 
myslíme a sledujeme pod úhlem jejich účelu (telos). 
Tento postup umožňuje podle něj pochopit podstatu 
racionálního jednání jako jednání účelového. Základ-
ním axiomem mu byl přitom postulát minima strasti, 
aplikace pojmu mezního užitku, v ekonomii známé-
ho především z učení rakouské subjektivní školy. For-
mulace �nálního účelu mu umožňovala konstruovat 
formální pravidla ekonomického jednání a jeho řádu. 
Engliš samozřejmě uznával, že po této první, noetické 
fázi zkoumání následuje fáze ontologická, jejímž cílem 
je pochopení ekonomického jednání v kauzální kon-
strukci. Ta se však „omezuje“ na ilustraci konkrétních 
ekonomických aktivit na úrovni jedince, skupin i stá-
tu a jejich motivací.

Engliš rozlišoval tři hospodářské řády (soustavy): 
individualistický, kooperativní a solidaristický.1 Prv-

ní je založen na soukromých vztazích, které se řídí 
subjektivními užitky a subjektivními náklady, a reali-
zují se výhradně prostřednictvím trhu. Kooperativní 
soustavu charakterizuje plán a společenské vlastnictví 
výrobních prostředků. Individualistická, svobodná 
a volná spotřební hospodářství v ní opatřují všechny 
své prostředky ve společném závodě, přičemž rozdě-
lování probíhá podle předem daného klíče, na jehož 
základě každý člen dostává určité množství koopera-
tivních peněz jako důchod k volné dispozici. A koneč-
ně třetí, solidaristická soustava je plánovitá, se společ-
ným vlastnictvím výrobních prostředků; v protikladu 
k první soustavě ji tvoří jedno celostní hospodářství, 
vedené jednotným účelem – objektivním a nadříze-
ným všem jednotlivým účelům – ideálem člověka 
a národa jako objektivním národním blahem.2 Pro-
tože se její pořádek může křížit se subjektivními zá-
jmy vlastních členů, musí být onen ideál uskutečňo-
ván donucením.

Právě ve výkladu ideálu se typicky projevuje Eng-
lišův noetický přístup procházející ekonomií i hospo-
dářskou politikou. Již v knize Sociální politika z roku 
1916 označil sociální politiku za pěstitelku ideálu zdra-
vého a mravného člověka s tím, že pojem ideálu je re-
lativní vzhledem k proměnlivosti názorů na jeho obsah 
a rozdílnost lidí i podmínek jejich života. Jeho kon-
krétní obsah vyplývá z vládnoucího účelu, který Engliš 
formuloval na základě empirických prostředků, které 

Karel Engliš – padesát let od smrti

A D

Ekonom, akademik, politik – alespoň tyto profesní charakteristiky by měly zaznít v souvislosti s Karlem Engli-
šem, jehož padesáté výročí úmrtí si letos připomínáme. Sám si zřejmě nejvíce cenil role čistého teoretika, jeho 
dílo obsahuje několik desítek titulů. Veřejnosti je však patrně více znám jako politik. Byl druhým guvernérem 
národní banky a jedním ze třinácti prvorepublikových ministrů �nancí. Poněkud stranou zůstává jeho role pe-
dagogická, resp. akademická. Právě ta ale byla pověstnou poslední kapkou, která zpečetila jeho osud po převzetí 
moci komunisty v roce 1948. Je jistě na místě se ptát, do jaké míry korespondují Englišovy teoretické názory 
s jeho politickou a pedagogickou prací. Při hledání odpovědi na tuto otázku budeme moci – pro rozsah příspěv-
ku – připomenout pouze některé aspekty každé z Englišových životních rolí.
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k tomuto účelu vedou. V dalších textech se také po-
kusil o konstrukci účelu ústředního, nadřazeného ce-
lému státnímu hospodářství. To byl ideál člověka a ná-
roda, který obsahoval všechny žádoucí kvality člověka 
a národa ve vzájemném harmonickém poměru: člověk 
a národ zdravý, vzdělaný, mravný, bezpečný a zámož-
ný! Účelem státu byla péče o národní celek a veřejné 
blaho. V Teorii národního hospodářství (1932) se vyjá-
dřil v tom smyslu, že konkrétní obsah tomuto ideálu 
dávají „mocenští činitelé ve státě“ tak, jak stát zasahuje 
do soukromého hospodářství normami nebo nucený-
mi příspěvky. Státní hospodářství totiž Engliš chápal 
jako aglomerát solidaristické a kooperativní činnosti 
státu a státních podniků. 

Role druhá: politik

Jako politik byl Karel Engliš poslancem, ministrem, 
guvernérem národní banky. Ve všech těchto rolích 
měl opakovaně možnost uplatnit své teoretické názo-
ry v praxi. Pravdou je, že ve své době byl za své kroky 
často kritizován nejen politickými protivníky, ale i pří-
slušníky své vlastní politické strany, národní demokra-
cie. Jejím členem se stal v roce 1918 (do té doby byl 
mladočechem, a také poslancem Zemského sněmu), 
a hned byl pověřen vypracováním jejího sociálního 
programu. 

Engliš byl členem moravského křídla národní de-
mokracie, za které byl v listopadu 1918 kooptován do 
Revolučního Národního shromáždění. Podle vzpomí-
nek Cyrila Horáčka, politickou příslušností agrární-
ka, ale rovněž významného českého národohospodáře, 
Engliše povolal do Prahy sám Alois Rašín, který cítil, 
že potřebuje teoretického ducha na podporu svých re-
formních kroků právě proti Horáčkovi. Velmi se však 
v Englišovi přepočítal, protože ten mu nijak nepomá-
hal, spíše sehrával roli kritika uvnitř strany i navenek. 

Ať už jde v Horáčkových pamětech o věrný obraz 
reality či nikoliv, každopádně právě na Rašínův návrh 
Engliš získal svůj první politický post – Národní vý-
bor ho ustanovil svým �nančním referentem, zejmé-
na v otázce půjčky Národní svobody. Rozešel se s ním 
vlastně hned v listopadu 1918 kvůli návrhu zákona 
o zavedení obchodních platidel. Jako poslanec Revo-
lučního Národního shromáždění se potom podílel na 
práci osmi jeho výborů, i když s výjimkou �nančního 
výboru měla jeho účast vždy spíše epizodický charakter. 
Rozhodně však byl jedním z nejaktivnějších poslanců, 
co se týče počtu návrhů – Engliš se angažoval nejen 
v otázkách hospodářsko-sociálních, ale také „morav-
ských“ a speci�cky školských. Paradoxně se však nepo-
dílel na návrhu školského zákona. Byl jedním z před-
kladatelů zákonů, podle kterých byly ještě na podzim 
roku 1918 obstaveny lesy a velkostatky, a posléze pak 
také vyvlastněna půda velkostatků a lesů. 

Už v jednom ze svých prvních parlamentních vy-
stoupení v lednu 1919 plně projevil svůj důraz k so-
ciálním otázkám: prohlásil tehdy, že každá sociální re-
forma musí jít proti soukromému vlastnictví, které je 
kořenem všeho zla. V parlamentních volbách v roce 
1920 byl sice zvolen poslancem, ale vzhledem k mi-
nisterským povinnostem už aktivitou tolik nevynikal. 
2. září 1925 se poslaneckého mandátu vzdal.

Ministrem �nancí se Engliš poprvé stal 25. květ-
na 1920 jako odborník v Tusarově vládě – stál o křes-
lo ministra �nancí i za cenu rozkolu se svou stranou. 
Setrval ve funkci i po jejím rozpadu v úřednické vládě 
J. Černého. Ministerské křeslo přesto po roce opouštěl 
– s prvním jarním dnem roku 1921. Na tento post se 
pak vrátil v sedmé vládě a byl jím i v dalších třech vlá-
dách – od 12. prosince 1925 do 25. listopadu 1928. 

Karel Engliš.



12 Kontexty 3/2011 13Texty

Tehdy byl správou ministerstva pověřen na přechod-
nou dobu Bohumil Vlasák. 9. prosince 1929 se Engliš 
na ministerstvo �nancí vrátil, a setrval ve funkci do své 
demise 15. dubna 1931.

Jako ministr �nancí Karel Engliš dvakrát prosa-
dil změny v konstrukci státního rozpočtu, které bý-
vají označovány za radikální – od roku 1921 se z jeho 
popudu oddělil investiční rozpočet, a Engliš se mohl 
chlubit nastoupením cesty k vyrovnanému státnímu 
rozpočtu, což přesně zapadalo do teorie o úspěšné 
poválečné konsolidaci ekonomiky. A potom v roce 
1926, kdy byl poprvé přijat státní rozpočet rozdělený 
do čtyř skupin (šlo o státní rozpočet pro rok 1927), 
který se potom používal další dvě desítky let. V roce 
1927 vstoupila v platnost také uni�kace daňové sou-
stavy, jejímž výsledkem však byl Engliš podle vlastních 
slov zklamán. Ani současníky nebyla příliš oceňována. 
„Proslul“ také vytvářením daňových rezerv a tím, že 
ani v jednom rozpočtovém období nedodržel naplá-
nované výdaje; vždy je překročil. Je dokonce mezi mi-
nistry �nancí rekordmanem v meziročním zvyšování 
výdajů státního rozpočtu.3

Role třetí: akademik

Přes zaměstnání v ryze praktických úřadech – Zemské 
statistické kanceláři v Praze a později statistickém od-
boru ministerstva obchodu ve Vídni – Engliš inten-
zivně publikoval a v roce 1911, v pouhých 31 letech, 
se stal profesorem národního hospodářství na české 
technice v Brně. V roce 1919 přestoupil na nově zalo-
ženou univerzitu tamtéž a stal se jejím prvním rekto-
rem. Bezprostředně po nástupu na profesorskou po-
zici začal pracovat na učebních textech, ve kterých se 
odráží jeho noetický přístup a teleologická koncepce: 
empirický výklad následoval teprve po noetickém vy-
jasnění pojmu.

Přestože byl po celé meziválečné období spojován 
s brněnskou univerzitou, naplnění akademických am-

bicí a zároveň nejvíce hořkých plodů mu přinesla uni-
verzita pražská: začal zde působit v roce 1939 a v roce 
1947 se stal jejím rektorem. Záhy po únoru 1948 se 
však proti němu soustředil intenzivní tlak komunis-
tických ideologů – Engliš byl spojován s ostrakizova-
nou prvorepublikovou ekonomickou elitou. K nejos-
třejšímu výpadu vůči Englišovi došlo na půdě Vysoké 
školy politické a sociální, kde v té době akcelerovaly 
komunistické návrhy na vytvoření jednolitého mar-
xistického vzdělávacího systému. Univerzita byla kri-
tizována, že její studenti se naučí pro potřeby socia-
listické republiky méně, než dělníci při čtení novin.4 
Mnoho zkušených pedagogů muselo opustit akade-
mickou půdu pro „záporný postoj k lidově demokra-
tickému režimu“. 

Engliš se de�nitivně vytrácí z veřejného života. 
V roce 1952 se stěhuje do rodné Hrabyně, dokončuje 
zde své teoretické dílo, které ale nemůže publikovat. 
Jeho dříve publikované práce míří do stoupy. Jeho dílo 
i jméno bude na dalších čtyřicet let vymazáno z histo-
rické paměti. První studenti ekonomie po roce 1989, 
kdy se do osnov vrátí české ekonomické myšlení, si ho 
budou plést s Bedřichem Engelsem.

Poznámky:
1 Engliš, K.: eorie státního hospodářství. Praha 1932, 

s. 100–115.
2 Tamtéž, s. 59.
3 Doležalová, A.: Rašín, Engliš a ti druzí. Praha 2007.
4 Doležalová, A. a kol.: Učíme ekonomii devadesát let. Praha 2011.
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Klasická krutovláda se spokojuje s tím, že si přivlastní 
těla lidí a kontroluje projevování jejich názorů, zatím-
co totalitarismus chce vlastnit i duše. To je další pod-
statný rys, který jej přivádí do blízkosti náboženských 
systémů. Krutovláda je do jisté míry slučitelná se so-
ciálním pluralismem, i když politický pluralismus od-
straňuje. Oproti tomu se totalitarismus pokouší sjed-
notit veškerou sociální skutečnost. Pokouší se odstra-
nit překypující nahodilosti sociálního života. To zna-
mená jinými slovy dát volný průchod protikladům, 
které vznikají v důsledku rozmanitosti lidí a možnosti 
jejího řešení formou demokratického střetávání. Šíle-
ná představa sociální transparentnosti je zde přivedena 
do krajnosti: platí, že je třeba nechat zmizet nahodilé, 
nepředvídané, spontánně iracionální, protože zabra-
ňují, aby správa společnosti podléhala výlučně vypo-
čitatelnosti.

Hannah Arendtová viděla jasné spojení mezi ato-
mizací lidí způsobenou narůstajícím vlivem rovnos-
tářského individualismu a totalitním jevem. Pro ni 
byl totalitarismus odpovědí na to, že „svět byl zbaven 
kouzla“, na rozpuštění zprostředkujících korporací, 
na kulturní a sociální rozpad moderních průmyslo-
vých společností, ve kterých urychlení vývoje zničilo 
ty formy života, které souvisely s organickými primár-
ními skupinami (rodinami, vesnickými pospolitostmi 
atd.). Jeho náhlé vynoření souviselo se zesílením vy-
kořeněných mas (lůzy), které zánik tradičních společ-
ností, sdružení a stavů učinil oproti dřívějšku tvárněj-

šími a zranitelnějšími. „Anonymní individuum,“ píše 
jeden z jejích žáků Domenico Fisichella, „připomíná 
nádobu, která čeká na naplnění.“ 

Při stanovování pojmu totalitarismus se již také 
hovořilo o úplném vyhasnutí, případně o převrstve-
ní občanské společnosti veřejnou a institucionální 
sférou, státem nebo centralizovaným hierarchickým 
aparátem, který se se státní správou nutně nekryje. 
V totalitních režimech už kromě moci neexistuje žád-
ný jiný zdroj legitimity. To znamená, že se celá spo-
lečnost kryje s mocí, která ji má představovat. Totali-
tarismus nesměřuje tak jako klasické formy hrůzovlá-
dy k zesílenému protikladu mezi vládnoucí menšinou 
a ovládanou většinou. Není to ani tak všemohoucí stát 
jako spíše systém zahrnující veškeré společenské funk-
ce, jenž je zodpovědný za zhroucení tradičních forem 
sociální činnosti. Z tohoto hlediska by bylo správněj-
ší popsat totalitní režimy jako politické systémy, kte-
ré ani tak nezabezpečují krutovládu malé skupiny nad 
skupinou větší jako spíše – v hobbesovském smyslu 
– panství všech nad každým. Claude Polin, který se 
mimo jiné opíral o pozorování Alexandra Zinověva, 
v této souvislosti píše: „Totalitní moc je v prvé řadě 
tyranií všech zaměřenou vůči všem; skutečným zákla-
dem moci těch, kteří se nacházejí v čele hierarchie, je 
moc těch, kteří tvoří její základnu.“1

Nyní se dá totalitarismus de�novat jako tyranie no-
vějšího stylu, která podivuhodně spojuje tlak na všech-
ny a společnou účast všech.“2

Nebezpečí nových forem totalitarismu

A  B

Alain de Benoist (*1943) je známý francouzský politický myslitel a �losof, jehož početná díla jsou opakovaně 
vydávána a byla přeložena do mnoha cizích jazyků. Autor je znám také jako vůdčí myslitel francouzské Nové 
pravice (Nouvelle droite), jejíž myšlenky jsou dobře známy i v zahraničí. Díky péči překladatele Jana Hlaváče se 
nyní mohou čtenáři Kontextů seznámit s jednou z kratších Benoistových prací vydanou v roce 1998 v Paříži pod 
názvem Communisme et nazisme. 25 ré�exions sur le totalitarisme au XXe si, kterou tiskneme v mírně zkrácené 
verzi ve třech samostatných textech. Zde je závěrečná část. (red)
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Panství politiky nad sociální oblastí nesmí dávat 
podnět ke zmatkům. Když se všechno stává politickým, 
zmizí politika v okamžiku, když se zdá, že vítězí, proto-
že může existovat pouze tehdy, když se neidenti�kuje se 
sociálním. Politika se paralelně rozšiřuje na oblast uspo-
řádání sociálního – vzniká ze symbolické práce společ-
nosti na sobě samé –, se sociálním se ale nekryje. Jak si 
všímá Lefort, „existuje politika jenom tam, kde se obje-
vuje rozdíl mezi prostorem, kde se lidé navzájem pozná-
vají jako občané a zařazují se v rámci obzorů společného 
světa, a vlastním sociálním životem, ve kterém pouze 
získávají zkušenost vzájemné závislosti, a to v důsledku 
dělby práce a nutnosti uspokojovat své potřeby.“3 Tak 
jak totalitarismus dospívá ke konci dějin, když tvrdí, že 
poznal jejich hluboký smysl, tak také totalitarismus od-
straňuje oblast politiky tím, že ji všude rozšiřuje.

Mobilizující podstata dichotomického (rozštěpené-
ho) způsobu myšlení, která je pro totalitní systémy pří-
značná, je jasná. Při takovémto způsobu myšlení musí 
být svět nutně očištěn od těch, kteří se předem neozna-
čovali jako pouzí protivníci, nýbrž jako ontologičtí ne-
přátelé, které je třeba odstranit. D. C. Rapoport k to-
mu poznamenává: „Posvátný teror bez ohledu na to, ve 
které době se objevuje, je většinou ve spojení s mesia-
nismem.“4 Mesianismus má totiž smysl jen tehdy, když 
dobří a zlí zakoušejí pouze zcela protichůdné osudy.

Že se protiklad dá nejlépe překonat, když se jedna 
ze složek odstraní, rozumí se nyní samo sebou. Pro Le-
nina stejně jako pro Hitlera je předpokladem pro od-
stranění špatného principu (nerovnosti tříd či židov-
ského panství) dosažení kolektivní spásy, to znamená 
přístupu k budoucímu životu, který nebude uskuteč-
něn na onom světě, nýbrž ve více či méně vzdálené 
budoucnosti. Tento boj je neúprosný, nepřetržitý a ne-
smiřitelný a může skončit pouze úplným odstraněním 
jednoho z táborů. „Nepřítel představuje totální, stále 
nebezpečné zlo nebo, zkrátka a dobře, něco nelidské-
ho. Dohody nejsou možné, neboť omezení, která ne-
přítel přijímá, směřují výlučně k našemu oklamání. 
Silné se potom stává pokušení tvrdit, že vůči takové-
mu nepříteli je vše dovoleno.“5 Absolutní cíl skutečně 
ospravedlňuje uchýlení se k jakémukoliv prostředku. 
Tyto prostředky, jakkoliv hrozné mohou být, se stá-
vají přijatelné se zřetelem ke vznešenému charakteru, 

k nesmírné dokonalosti zamýšleného cíle. Velikost cíle 
ospravedlňuje, aby člověk vystupoval neúprosně vůči 
každému, který tomuto cíli stojí v cestě, aby mu čelil 
totální, nediferencovanou, ustavičnou nenávistí. Tvr-
zení, že se bojuje ve jménu „lidstva“, posiluje, jak jsme 
již viděli, toto stanovisko: kdo se lidstvu zpěčuje, je 
nutně nelidský. To platí rovněž o přesvědčení, že se zlo 
nenachází v člověku, nýbrž ve společnosti: tak jak se 
každá nerovnost stává v rovnostářském ovzduší nesne-
sitelnou, tak se, když je člověk v podstatě dobrý, „ten 
nejmenší provinilec stává neuvěřitelnou nestvůrou“.6 
Státní násilí může být potom zažíváno jako etická nut-
nost, protože jeho působení má transcendentní záruky, 
které jsou v souladu s budoucí společností. Jestliže je 
takovýto cíl stavěn jako nutnost daná samotným po-
hybem dějin, pak se kat stává nástrojem těchto dějin 
a odstranění protivníka podmínkou jejich ukončení.

V tomto manichejském pohledu, ve kterém je „roz-
manitost v jednom jediném světě nahrazena nesmiři-
telným protikladem dvou světů“, vyžaduje totalitari-
zace dobra totalitarizaci zla, to znamená neméně libo-
volné spojení všeho toho, co se z těch nejrůznějších 
důvodů zpěčuje „sjednocenému dobru“. Protivník je 
tedy rychle postaven na stranu nebytí. Je cizorodým 
tělesem, které stojí v cestě uskutečnění velkého sjed-
nocujícího cíle, a proto musí být beze zbytku zničeno, 
změněno v nic, jehož stále planoucí nebezpečí zosob-
ňuje. K jeho odstranění nutně nedochází jenom v dů-
sledku stávajících podmínek boje, nýbrž také se zřete-
lem k principům: jen ten nejlepší může zvítězit. Jestli-
že není protivník zničen, je potom teorie nesprávná.

Hannah Arendtová ukázala jako první, že totalit-
ní režimy nevraždí lidi jenom pro to, co dělají, nýbrž 
také pro to, čím jsou. Rasoví a třídní nepřátelé jsou 
stejnou měrou označováni jako „objektivní nepřátelé 
dějin nebo přírody“, to znamená jako lidé, kteří si za-
slouží být deportováni nebo odstraněni, protože sama 
jejich existence se rovná opozičnímu jednání. Protože 
odpovídají špatné, rušivé, a proto plně nadbytečné čás-
ti lidstva, jejíž sama přítomnost ve světě je vždy zdro-
jem veškerého zla, nemusí být ani tak trestáni, jako 
spíše vyhubeni. A to tak, jak se postupuje v případě 
nemoci, znečištění ovzduší nebo nějakého viru, pro-
to ty nesčetné biomedicínské, hygieny se týkající nebo 
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zoologické metafory, kterými jsou dokládány: „fašis-
tický virus“, „židovský bacil“, „protivná bestie“. Le-
nin mluví o očištění Ruska od jeho „parazitů“ a jiného 
„škodlivého hmyzu“. Jean-Paul Sartre později tvrdil, že 
„každý antikomunista je pes“. Špatná část lidstva musí 
být vyhlazena, protože vůči objektivnímu zákonu vý-
voje světa, který má ztělesňovat absolutní pravdu, může 
představovat jen absolutní lež. Logika vyhlazování 
a plánovaný teror se potom stávají nevyhnutelnými.

Proto jde represe v totalitních systémech vždy da-
leko za skutečný odpor, na který moc ve společnos-
ti naráží. Znakem totalitního systému je, že dosahuje 
svého vrcholu, když už režim nemá protivníky, když 
už pro jeho existenci není žádný důvod. Těmto systé-
mům totiž nestačí, že dosáhly zmizení veškeré opozi-
ce. Paradoxně musí nechat opozici zmizet a zároveň 
vytvořit novou, umělou, aby jejich existence měla ješ-
tě nějaký smysl, to znamená, aby se pokračování jejich 
mise nadále jevilo jako oprávněné. Nestávají se „ote-
vřenějšími“, když už žádní opozičníci neexistují, nýbrž 
vytvářejí si opět nějaké tím, že roli protivníka přidělí 
těm svým stoupencům, které nepovažují za dostateč-
ně spolehlivé nebo je neshledávají dostatečně „čisté“.7 
Svět představ o komplotu („židozednářské spiknutí“ 
či „spiknutí kapitálu proti pracujícím“) představuje 
silný podnět tohoto procesu všeobecné podezíravos-
ti. Přetrvávání teroru, ačkoliv veškerý patrný „užitek“ 
ztratil, vysvětluje, proč se jim nedaří dosáhnout stabili-
ty. „V prvním stádiu,“ poznamenává Maurice Weyem-
bergh, „jí (politické policii) stačí likvidace odpůrců po-
litického režimu, ve druhém si bere na paškál ‚objek-
tivní nepřátele‘ a nahrazuje ‚domnělý přečin‘ ‚možným 
zločinem‘. Ve třetím stádiu, ve kterém teror vrcholí, 
…je objektivní nepřítel někým nahrazen.“8 Totalita-
rismus tím institucionalizuje občanskou válku. A pro-
tože se nepřátelé velmi brzy stávají metafyzickými ne-
přáteli, jsou možnosti čistek nevyčerpatelné. „Vlastní 
teror oproti tomu začíná tehdy, když mohou být v kaž-
dou dobu všichni být shledáni vinnými, aniž by vůbec 
překročili nějaký zákon,“ píše Claude Polin.9 Vlastním 
principem totalitarismu je čistka jako způsob správy 
sociálních věcí. „Totalitarismus,“ pokračuje Polin, „je 
formou sociální organizace, která nepoužívá teror, ne-
boť ten je její podstatou.“10

Dominantním znakem je u Lenina a jeho nástupců 
právě pojetí politiky jako občanské války. Pokud jde 
o tento znak, překonali logiku, která je vlastní nacio-
nálnímu socialismu, jestliže tento bojoval především 
proti vnějším nepřátelům. V komunistickém systému 
je nepřítel především vnitřním nepřítelem, a proto je 
tento systém odsouzen k trvalé čistce. V červnu 1919 
Lenin vysvětloval: „Jaká by to byla ostuda projevit ne-
rozhodnost a kvůli nedostatku obžalovaných nikoho 
nezastřelit.“11 Výrok je příznačný. Potvrzuje, že absen-
ce nepřátel ohrožuje systém více než jejich přítom-
nost a že stále znovu musí být nějací vytvářeni, aby se 
bylo možno legitimovat stálým ohrožením. V letech 
1937–1938 dokázala sovětská vláda naslepo pevně 
stanovit určité kvóty těch, co měli být deportováni. 
Mezi lety 1934–1953 byl do některé z trestaneckých 
kolonií nebo do některého z táborů násilně odvlečen 
každý pátý muž. 

Totalitní fanatismus nepokračuje jenom v intoleranci 
čistě náboženského typu. Je také silně ovlivněn moder-
nou. Moderna je v sovětském komunismu poznatelná 
hned. Komunismus se svým radikálním optimismem 
teorie pokroku, jakož i představou, že je možné vy-
tvořit nového člověka, který bude vládnout změněné-
mu světu, který bude takový, jaký má být, dává totiž 
plně za pravdu racionalismu a scientismu osvícenství. 
Člověk tam znovu nalezne prométheovské tvrzení, že 
neexistuje žádná lidská přirozenost, že svět je pouhým 
objektem lidí a že celá země může být podrobena 
panství rozumu. Kolektivizace – s industrializací jako 
s nutným důsledkem – je sama o sobě velice moderní. 
Rozkulačování má především za cíl donutit „archaic-
ké“ rolnictvo k převzetí zásad moderny.

Tato moderna je ale také přítomna v nacionálním 
socialismu. Za zdánlivým archaismem a o�ciální ideo-
logií, která ostatně nebyla nikdy jednotná, se Hitlerův 
režim silně zasazoval o modernizaci Německa. Stejně 
jako komunismus masově zaváděl metody taylorismu 
a fordismu, ovšem s tím rozdílem, že Sovětský svaz ni-
kdy nepřekonal nedostatek, kdežto německá společ-
nost již v Třetí říši znala začátky masového konzumu – 
racionalizovala výrobu, propůjčila technice přednostní 
postavení, podporovala masovou turistiku stejně jako 
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automobilovou dopravu a vývoj velkoměst. Hitlerův 
režim se odvolával na mystiku „krve a půdy“, znač-
nou měrou však přispěl k likvidaci německého selské-
ho stavu. Opěvoval ctnosti ženy v domácnosti, poslal ji 
ale ve velkém množství do práce. Také Hitlerův režim 
„svůj ideál zradil“. François Furet mohl právem tvrdit, 
že nacionálně socialistická diktatura Německo vyko-
řenila z jedné tradice tím, že určité složky této tradice 
použila pro své účely.12

V tomto ohledu zastávala Frankfurtská škola ne ne-
právem stanovisko, že by nacionální socialismus nebyl 
býval možný bez osvíceneckého racionalismu, o kte-
rém ovšem tvrdil, že ho popírá. Přednostní postavení 
techniky, stále větší ovládnutí světa člověkem a panství 
občanské subjektivity představuje podle odhadu eo-
dora Adorna a Maxe Horkheimera13 jednotu, kterou 
nelze oddělit od pochopení systému trestaneckých tá-
borů. Totalitarismus se totiž může vzmáhat teprve teh-
dy, když je vědění stavěno na roveň „vypočítatelnosti 
světa“ a veškeré „neprůhledné“ struktury, které dosud 
stály nezadržitelnému pochodu k úplnému ovládnutí 
v cestě, jsou odstraněny. Horkheimer napsal již v roce 
1939, že pořádek vzniklý v roce 1789 jako cesta k po-
kroku v sobě nesl tendenci k nacionálnímu socialis-
mu. Augusto del Noce popsal modernu podobným 
způsobem jako „vlastně totalitní“14 kulturu, zatím-
co Michel Foucault hovořil v souvislosti s nacionál-
ním socialismem o „racionalitě ohavného“. Zygmunt 
Bauman rovněž tvrdí, že je to „racionální svět moder-
ní civilizace“, který učinil antisemitské pronásledování 
možné a představitelné.15 Hromadné vraždy spáchané 
totalitními režimy představují extrémní formy účelo-
vé racionality, která se dá bezprostředně odvodit z mo-
derní proměny člověka v objekt. Tím se podstatně liší 
od veškerých dřívějších masových vražd.

Velká francouzská revoluce, o�ciální zrod moderny, 
učinila jako první z hromadné vraždy racionální důsle-
dek vyřknutí politického principu. Dějištěm prvního 
pokusu genocidy v dějinách novověku bylo Vendée: 
180 000 mužů, žen a dětí bylo zavražděno z toho je-
diného důvodu, že se narodilo. O obyvatelích Vendée 
podal 10. června 1794 vysvětlení Couthon: „Nejde 
ani tak o to potrestat je, jako o to je zničit.“ Na své 

právě stávající – skutečné nebo domnělé – nepřátele 
reagovaly totalitní režimy 20. století jako francouzští 
revolucionáři: s vůlí vyhlazovat, vždy znovu s toutéž 
představou, že zničení nepřítele je předpokladem pro 
záchranu světa. Velká francouzská revoluce byla také 
první v mobilizaci mas a svým politickým stoupencům 
taktéž uložila přerušení všech jiných vazeb. Byla také 
první, která zdokonalila proces ničení zprostředkují-
cích společenských útvarů s úmyslem odstranit vše, co 
mohlo stát v cestě mezi ústřední mocí a atomizovaný-
mi jedinci. Byla konečně také první, kdo hájil univer-
zalismus, jenž se náhle změnil v nenávist vůči cizin-
cům, když se pojmy „Francouz“ a „univerzální“ staly 
synonymy. Kdo nebyl Francouz, mohl být logicky vy-
obcován z lidstva. 

Paralelu mezi francouzskou a sovětskou revolucí, 
mezi jakobínským a bolševickým terorem dělali v prvé 
řadě ruští komunisté sami. Lenin byl první, kdo stavěl 
kozáky na roveň Vendéeským. Tvrdil, že rok 1917 do-
končuje rok 1789, a naznačoval tím, že Říjnová revo-
luce představuje do jisté míry pomstu za Robespierra.16 
V západních zemích komunističtí vůdci a jejich stou-
penci tuto paralelu také použili, aby ospravedlnili sově-
tismus, jak to jasně rozpoznal François Furet, který zdů-
raznil úlohu „představ jakobínského světa“ při francouz-
ském schvalování komunismu, jakož i při shovívavosti 
intelektuálů ohledně vražedných činů sovětské vlády.17 
Nevysvětloval přece Marcel Cachin po svém návratu ze 
SSSR: „V ruské revoluci, která svými metodami, svým 
průběhem znovu začíná Velkou francouzskou revoluci, 
není nic, čeho by se mohl Francouz zříci?“ Ernst Nolte 
mohl pozorovat, že „se francouzská levice nevyznačuje 
jenom tím, že stejně jako dříve považuje Velkou fran-
couzskou revoluci za rozhodující fázi v dějinách lidské 
emancipace, nýbrž také tím, že vytváří pozitivní vztah 
mezi francouzskou a ruskou revolucí“.18 „Ještě dnes,“ 
dodává Krzystof Pomian, „se francouzské intelektuální 
kruhy skutečně ,nedestalinizovaly‘. Zůstávají hluboce 
zavázány mytologii lidové fronty a ještě hlouběji před-
stavě, že Velká francouzská revoluce byla do sebe uzavře-
ným ,monolitem‘, což ospravedlňuje teror.“19

Již před druhou světovou válkou pochopili někte-
ří autoři, že je třeba vykládat nacionálně socialistic-
kou revoluci jako německý protějšek „jakobínského 
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hnutí“, které ve Francii představovala revoluce z roku 
1789. Ve svém Journal d’Allemagne, který vedl od říj-
na 1935 do června 1936 jako lektor na Frankfurtské 
univerzitě, rozpoznal Denis de Rougemont značnou 
shodu mezi nacionálním socialismem a jakobínským 
duchem. Tím, že popsal nacionální socialismus jako 
„hnědé jakobínství“ a jeho stoupence jako „sansculot-
ty v hnědé košili“, ukázal, jak mnoho Třetí říše vděči-
la svými snahami a svými metodami onomu „duchu 
roku ’89, i když ho ve svých projevech odsuzovala. 
„Tentýž duch centralizace, tatáž posedlost monolitní 
jednotou, totéž velebení národa, který je považován za 
misionáře myšlenky, tentýž smysl pro symbolické slav-
nosti, které mají vychovávat lidi.“20

Tak, jak odstranili francouzští revolucionáři dřívěj-
ší provincie, zrušil i Hitler bývalé Prusko, centralizoval 
říši a ve všech oblastech provedl vynucené sjednocení: 
již v únoru 1934 byly všechny zemské sněmy rozpuš-
těny a regiony sjednoceny. Alexandre Kojève pouká-
zal již na to, že „Hitlerovo volební heslo: Ein Volk, ein 
Reich, ein Führer (jeden národ, jedna říše, jeden vůd-
ce) je jenom špatným překladem hesla Velké francouz-
ské revoluce o nedělitelné republice“. „Lenin nedělal 
žádné tajemství z toho, zač vděčí jakobínům, a Hitler 
z toho, za co je vděčen Leninovi,“ poznamenává Jules 
Monnerot.21

Pokus očišťovat komunismus ve jménu jeho hlu-
binných popudů, shodných s představami moderny 
o ideálu, zastírá skutečnost, že tento popud je neje-
nom kořenem jeho zločinů, nýbrž také popudem ke 
zločinům nacionálního socialismu. Ten druhý nebyl 
zločinný kvůli shodě s ideologií, která v protikladu ke 
komunismu by byla bývala vlastní jenom jemu; byl jím 
spíše ve vztahu k části tvůrčího nápadu, který měl s ko-
munismem společný. To zjišťuje také François Rouvil-
lois, když o nacionálním socialismu píše: „Ne to, co 
ho od marxismu odlišuje, jej dělá zločinným, nýbrž 
právě to, co s ním má společné.“ „Marxismus a nacio-
nální socialismus,“ dodává, „jsou stejnou měrou tota-
litní prostřednictvím složky, která je spojuje: protože 
oba vznikly z oné radikální moderny, která na základě 
svých historických a antropologických předpokladů 
mohla sklouznout jen do hrůz.“22

Kromě spojenectví uzavřeného se Stalinem během 
druhé světové války spočívá vlastní důvod neschop-
nosti západních demokracií zatratit komunismus zjev-
ně tedy v nepřiznaném příbuzenství s ním, jež vyplývá 
z genealogie moderny. Více či méně zjevné pociťová-
ní tohoto příbuzenství vysvětluje, proč se mohlo na 
sovětismus hledět jako na posílené pokračování socia-
lismu, ba dokonce i jako na výraznější uplatnění de-
mokracie. Ernst Nolte si právem všímá: rozlišování, 
pokud jde o jeho úmysly, mezi dobrým komunismem 
a nacionálním socialismem, který údajně byl, počína-
je svými záměry, veskrze zlý, implicitně prozrazuje ná-
zor, že liberální demokracie a komunismus koneckon-
ců sdílejí tentýž ideál a že se liší pouze ve způsobu jeho 
uskutečnění.23 Jinými slovy: liberální demokracie se 
nemohou nepoznat v univerzalisticko-rovnostářských 
snahách komunismu. Proto mají spontánní sklon – 
i když jím použité prostředky odsuzují – k mínění, že 
alespoň jeho ideál byl dobrý, a k přesvědčení, že odsu-
zování zločinů komunismu koneckonců pomáhá těm, 
kteří tento společný ideál nesdílejí.

Celý rozpor se ukáže, když liberální demokracie 
odsoudí sovětský totalitarismus a prohlásí se současně 
– přesně tak jako on – za dědice Velké francouzské re-
voluce. To znamená, že liberální demokracie a komu-
nismus představují dva odlišné směry stejné ideologie 
osvícenství: první usiluje o „pokrok“, který se při dodr-
žování lidských práv dostaví sám od sebe, druhý v revo-
lučním jednání poznává prostředek, jak urychlit napl-
nění smyslu dějin směřujícího rovněž k „pokroku“. 

Jacob L. Talmon rozbíjí mýtus o v podstatě osvo-
bozující Velké francouzské revoluci, jakož i o výraz-
ném protikladu mezi totalitarismem a liberální de-
mokracií. Ukazuje, že totalitarismus vyšel „ze stejných 
předpokladů“ jako ten druhý, že představuje „dru-
hou z obou možných variací na téma demokratické 
ideologie“ a že podstatná část jeho tvůrčích nápadů 
je z velké části „obsažena v původním a všeobecném 
duchovním bohatství osmnáctého století“, to zname-
ná ve �loso�i osvícenství. Mezi ideologickými složka-
mi, které jsou pro totalitarismus a liberální demokracii 
společné, uvádí Talmon nejdříve přednostní postavení 
rozumu, které uplatněné ve veřejném jednání umož-
ňuje dospět k závěru, že „vědecky“ prováděná politi-
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ka nutně vede k „technickým“ řešením jako k jedině 
možným: „Racionalistická myšlenka nahradila tradici 
sociální užitečností jako nejdůležitějšího měřítka pro 
sociální zřízení a hodnoty. Předpokládala kromě toho 
společenský determinismus, kterým se lidé cítí být 
neodolatelně přitahováni a který jednoho dne nutně 
přijmou. Tím byl tedy postulován jedině platný sys-
tém, který bude uveden do života, jakmile všechno, 
co není ospravedlněné rozumem a užitečností, bude 
odstraněno.“24

Dalším společným znakem je historicismus, to zna-
mená představa, že dějiny mají dalekosáhlý smysl, kte-
rý je možno vyložit s racionální přesvědčivostí. Talmon 
zde mluví o nepřetržitém postupu vpřed až ke koneč-
nému řešení dějinného dramatu. To je vlastní pozadí 
ideologie pokroku: dějiny směřující k cíli vystřídá es-
chatologie; nevyzpytatelný plán Boží spásy se stává ra-
cionálně zjistitelným plánem dějin. Ideologie pokro-
ku snižuje hodnotu dřívějších lidských pokolení do té 
míry, jak význam minulosti zlehčuje a budoucnost vidí 
ve stále lepším světle. Alain Finkielkraut v této souvis-
losti poznamenává, že kdo věří v pokrok, věří nutně 
jen v relativní hodnotu současného lidstva oproti bu-
doucím generacím. Že není nelegitimní, když se první 
obětují druhým, se z toho dá vysledovat. 

Také u Claudea Leforta jsou analyzovány jak totalit-
ní, tak i liberálně demokratické systémy jako jevové for-
my, které ukončená „demokratická revoluce“ může při-
jmout. „Totalitarismus,“ píše Lefort, „je v mých očích 
pochopitelný teprve tehdy, když se postihne jeho vztah 
k demokracii… Totalitní stát je možno pochopit pou-
ze ve srovnání s demokracií a na pozadí jejích nejedno-
značností. Je jejím vyvrácením bod po bodu, a přesto 
přináší k její aktuálnosti představy, které skutečně ob-
sahuje.“25 Podle Leforta se moderní demokracie de�nu-
je jako politická forma, ve které se moc neodvolává na 
žádný transcendentní – božský nebo tradiční – původ, 
nýbrž se představuje jako čistý odraz lidské vůle. Tvrze-
ní o čistě lidské podstatě společnosti zahrnuje nyní ale 
její schopnost utvářet se podle svého přání. Osvícenská 
�loso�e jí totiž zprostředkovala vědomosti o sobě samé 
a to jí údajně dává prostředky utvářet se dle libosti. To 
znamená zřizování si vlastního pořádku, který by své zá-
sady odvozoval jen ze sebe sama. Totalitarismus přejímá 

tuto perspektivu nekonečného sebeproměňování spo-
lečnosti. Tím, že se etablovaná lidská moc a počínající 
moc sociálního staví na roveň (v protikladu ke „klasic-
ké“ demokracii, která vždy udržuje odstup mezi skuteč-
ným a symbolickým, mezi spontánním společenským 
hnutím a jeho vědomým převzetím mocí), žene totali-
tarismus pojem autonomie do extrému, a zvěstuje tím 
neomezené přání mít sílu měnit.26

„Pochopit totalitarismus,“ píše Claude Polin, „zna-
mená možná pochopit, že průmyslové společnosti vy-
kazují stejně jako demokratické systémy dvě jevové 
formy, jednu liberální a jednu totalitní.“27 Této dvoj-
značnosti se chopil komunismus, když využil antifašis-
mu, aby se postavil do stejného tábora jako buržoazní 
demokracie, jejíž „formální“ charakter jinak odsuzo-
val. Tímto způsobem řekl pravdu a zároveň lhal. Řekl 
pravdu, neboť buržoazní demokracie a sovětský komu-
nismus zřejmě pocházejí ze stejného ideologického těs-
ta. Lhal, neboť nestačí pocházet ze stejné základní lát-
ky jako buržoazní demokracie, aby mohl být sám de-
mokratický: jeden a tentýž popud může vést ke zcela 
odlišným režimům.

Objasnění příbuzenství mezi totalitarismem a buržoaz-
ními demokraciemi má důležitý důsledek: ukazuje, že 
demokraticko-liberální systémy nejsou od přírody vů-
bec imunní vůči totalitarismu. Bez ohledu na to, co je-
jich představitelé tvrdí, jsou také ony vystaveny nebez-
pečí, že sklouznou do totalitarismu – tak jak rok 1789 
vedl k hrůzovládě v roce 1793. Demokracie mohou 
jednak vždy používat antidemokratické prostředky: 
ve druhé světové válce se liberální demokracie na jed-
né straně nezalekly úmyslného krveprolití v řadách ci-
vilního obyvatelstva (Drážďany, Hirošima, Nagasaki), 
aby se vypořádaly s císařským Japonskem a nacionál-
ně socialistickým Německem. Na druhé straně: i když 
jsou jejich jevové formy zjevně docela jiné než oněch 
totalitních režimů, neodlišují se, jak jsme viděli, pod-
statně ve svém původním popudu. Jestliže se jednou 
uzná moderní dimenze totalitarismu, tak není scestné 
si myslet, že také existuje totalitní dimenze moderny. 

Když se kromě toho uzná, že se totalitarismus vy-
značuje především svým stanovením cílů, a ne svými 
metodami k jejich dosažení, pak je pochopitelné, že by 
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mohl přijmout také jiné formy než ty již známé. Tato 
možnost je tím myslitelnější, jak se tyto režimy – po-
kud směřují k homogennímu, to znamená k redukci 
světa na stejné – zapojují do onoho typicky moderního 
pojetí svobody, které spočívá ve stálém upřednostňová-
ní stejného. Je třeba se potom ptát, do jaké míry jsou 
s tímto stanovením cílů neodlučně spojeny nejkrajnější 
prostředky represe („teror“). Sokrates řekl, že nikdo ne-
činí úmyslně zlo. Totalitní režimy nebyly bezpodmíneč-
ně vedeny muži, kteří činili rádi zlo nebo pro potěšení 
pořádali hromadné vraždy, nýbrž muži, kteří byli toho 
názoru, že to je nejjednodušší prostředek k dosažení je-
jich cílů. Kdyby bývali měli k dispozici jiné, méně ex-
trémní prostředky, není vyloučeno, že by se byli bývali 
raději uchýlili k nim. Není automaticky dáno podsta-
tou totalitarismu, že raději sáhne po jednom prostřed-
ku než po jiném. Nic nevylučuje, že se ke stejnému cíli 
může dospět bezbolestnými prostředky. Zhroucení to-
talitních systémů 20. století nezažehnává strašidlo tota-
litarismu. Podněcuje spíše k zamyšlení nad novými for-
mami, které by mohl v budoucnosti přijmout.

V knize Demokracie v Americe Tocqueville píše: 
„Myslím, že forma útlaku, která hrozí demokratic-
kým národům, se nepodobá ničemu, co jsme dříve 
znali; naši vrstevníci si nemohou vzpomenout na žád-
ný srovnatelný obraz. Sám marně hledám výraz, který 
by přesně reprodukoval a obsáhl moji představu o ní. 
Dřívější pojmy despotismu a tyranie se k tomu neho-
dí.“ Tocqueville nepomýšlel na utlačovatelský systém 
založený na násilí, nýbrž spíše na novou formu útla-
ku, ve které by byl člověk okraden o své lidství jem-
ně, a dokonce se svým vlastním souhlasem. Toto téma 
není nové. Genialita George Orwella v románu 1984 
spočívala v tom, že navrhoval společnost, ve kterém se 
velkému bratru daří požadovat nejen poslušnost, nýbrž 
také lásku od těch, které uvrhl do stavu otroků.

Mnozí autoři zjistili, že odstranění různosti lidí 
a myšlenek, mínění a pocitů, jakož i jejich vyhlazení 
ku prospěchu homogenního jednotného modelu může 
být stejně dobře dosaženo přemlouváním a přípravou 
jako brutálním násilím.28 Tím, že stále znovu pouka-
zovali na Tocquevilleova varování, se snažili vystopo-
vat v určitých charakterových rysech moderních spo-
lečností zárodky nového totalitarismu: v zásadě pro-

métheovský charakter vědecké činnosti, automatizace 
techniky („vše, co je technicky proveditelné, bude také 
praktické“), urychlení koncentrace průmyslu a vytvá-
ření monopolů, sjednocení způsobu života a rostoucí 
konformistické zaměření myšlení, sociální anomie, kte-
rá vyplývá z nesmyslného spojení individualismu a ma-
sové anonymity, rozšiřování „kulturní libovůle“, kterou 
s sebou přináší socializace lidí prostřednictvím médií. 

Liberální demokracie sice obhajují lidská práva, 
tento postoj sám je nicméně rozporuplný, neboť bojo-
vat ve jménu lidských práv znamená také identi�ko-
vat se s lidstvem i s rizikem vyloučení všech, kteří by 
správnost tohoto vztahu nebo tohoto boje popírali. 
Na platformě lidských práv hájí liberální společnosti 
v mnohém ohledu vlastně jenom zdánlivý pluralismus. 
Nevěří vážně na „polyteismus hodnot“ jako na základ-
ní součást každého ryzího demokratického života, ne-
boť jsou toho názoru, že rozum může dát jednoznačné 
odpovědi na politické a mravní otázky. Odvolávají se 
na ideologii práv, jsou ale toho názoru, že tato práva se 
mohou zakládat, aniž by se vzalo v potaz, že zájmy, vy-
tčené cíle, snahy a lidská pojetí „dobrého života“ mo-
hou být nejenom odlišné, nýbrž že jich také může být 
nesmírně mnoho. Věří, že je racionální cestou možno 
dospět ke konsensu ve věci právních a ústavních no-
rem, pročež jsou nuceny vylučovat vše, co se od toho-
to konsensu liší. Stejně jako totalitní systémy včerejška 
nejsou ochotny přijmout, že jejich normy nejsou nut-
ně směrodatné. Také mají sklon k tomu, prosazovat se 
celosvětově jako jediný možný systém, a to ve jménu 
ideologie, která, ač je snad také „humanistická“, otvírá 
brány každému zneužití, když se hlásá jako samozřej-
most, která má být údajně každému jasná.

Jinými metodami obhajuje dnes trh, technika a ko-
munikace to, co včera hájily státy, ideologie a armády: 
legitimitu nedílné světovlády. Také stále ještě existu-
je vidina úplné transparentnosti a ovládnutí, která se 
uskutečňuje v totalitních systémech. Liberální spo-
lečnost stále ještě člověka zatlačuje do stavu objektu 
tím, že zvěcňuje sociální vztahy, občany-spotřebitele 
proměňuje v otroky zboží a každou hodnotu uvádí 
do vztahu s komerčním využitím. Dnes převzala eko-
nomika nároky politiky ohledně vlastnictví konečné 
pravdy v lidských záležitostech. Dochází k pozvolné 
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„privatizaci“ veřejného prostoru, což by mohlo vést 
ke stejnému výsledku jako pozvolná „nacionalizace“ 
soukromého prostoru totalitními systémy. Po Louisi 
Dumontovi ukázal také Pierre Rosanvallon velmi dob-
ře, jaké postavení zaujímá Marxovo myšlení v dějinách 
individualismu. „V tomto ohledu,“ jak píše, „se zcela 
začleňuje utopie komunistické společnosti blahobytu, 
která usiluje o úplné zajištění rozvoje člověka, do li-
berální vize.“29 Potom není absurdní srovnávat vůli 
k vědecké nebo racionální vládě, kterou totalitní sys-
témy projevují, s jinými formami racionality vládnutí, 
„především v průmyslové oblasti, zhruba s myšlenkou 
systematické, vědecké organizace práce nebo plánovi-
tého řízení, které bylo dalekosáhle rozvinuto v zemích 
s liberální vládou.“30 V této souvislosti píše Jean-Marie 
Vincent: „Když se jeví život, který je vylepšován dis-
ciplinárními opatřeními a formami přizpůsobování, 
hlavně jako surovina pro výrobu pracovní síly, potom 
je hodnotný jen do té míry, do jaké může být přínosný 
pro kapitál. Existuje sice kvalitativní skok od vyřazo-
vání pracovních sil, které se staly bezcennými, k sys-
tematické likvidaci milionů lidí. Lidský život v obou 
případech nicméně slouží jako potrava pro společen-
ské mašinerie.“31

Cenzura prostřednictvím trhu nahradila politickou 
cenzuru. Disidenti se už ani nedeportují ani nestříle-
jí, nýbrž odsouvají na okraj nebo umlčují. Reklama 
nahradila propagandu, konformismus nabývá formu 
jednotného myšlení. „Vyrovnání životních podmí-
nek,“ o němž se Tocqueville s obavami domníval, že 
může vyvolat nový despotismus, plodí automaticky 
standardizaci chutí, pocitů a mravů. Konzumní zvyky 
činí sociální chování stále jednotvárnějším. Svébytné 
způsoby života pozvolna mizí. A to, že si politické stra-
ny vzpomněly na společné cíle, vede v praxi k novému 
vytvoření režimu jedné strany, jehož nadále existující 
politická seskupení nepředstavují nic více než názorové 
tendence, které se netýkají odlišných stanovisek ohled-
ně konečného cíle, nýbrž jen ohledně prostředků, které 
mají být nasazeny, aby se šířily tytéž hodnoty a dosa-
hovaly tytéž cíle. Stanovení cílů zůstalo stejné: jde vždy 
o to redukovat mnohotvárné na stejné.

„Totalitní svět technologické racionality je posled-
ním ztělesněním pojmu rozumu,“ napsal již Herbert 

Marcuse.32 Ve své poslední knize neváhá Ernst Nolte 
načrtnout „totalitní liberalismus“33. 

S koncem komunismu ztratil liberalismus protěj-
šek, který nejvíce přispěl k jeho uplatnění. Dnes se 
pokouší ze vzpomínky na totalitní režimy vytloukat 
kapitál, když se představuje jako jedině poctivý, ba do-
konce jedině možný systém, aby měl nadále kontrast, 
který jej staví do správného světla, když mu vytýká své 
vlastní chyby. Zhroucení sovětského systému asi nepo-
piratelně představovalo vítězství kapitalismu. Je třeba 
ovšem ještě dokázat, že také znamenalo vítězství de-
mokracie. Aby se legitimoval komunismus, posloužil 
v minulosti antifašismus, antikomunismus zase jako 
oprávnění nacionálního socialismu. Dnes se kritiky 
totalitarismu nebo jeho přivolávání využívá k tomu, 
aby se škodlivé účinky trhu učinily přijatelnými. Stej-
ně málo, jako mohou pozitivní vymoženosti některého 
totalitního režimu ospravedlnit jeho zločiny, případně 
zločiny některého totalitního režimu zločiny někoho 
jiného, nesmí vést pouhá vzpomínka na totalitní spo-
lečnosti k přijetí dnešní společnosti s jejími ničivými 
a odlidšťujícími jevovými formami. Člověk se nesmí 
vyrovnávat s nespravedlivým osudem pod záminkou, 
že by mohl utrpět horší. Politické systémy se musí po-
suzovat podle toho, čím jsou, a ne srovnáváním s jiný-
mi. Každé srovnání ztrácí svoji platnost, když se stává 
omluvou. Každá sociální patologie musí být prozkou-
mána zvlášť.

O takzvaném „zlu“ v politice nepanuje shodné míně-
ní. Proto se lidé většinou shodují na tom, že masová 
vražda či vyhlazení jsou dobrými ukazateli tohoto zla: 
režim, který ve velkém rozsahu systematicky ničí lid-
ské životy, nemůže být dobrým politickým systémem. 
Přesto se bilance některého zločineckého systému ne-
omezuje jen na rozsah teroru a útlaku. Ani nemůže 
být posuzována podle mučedníků, které vytvoří. Vel-
ká francouzská revoluce se neomezuje na hrůzovlá-
du z roku 1793 a to platí také o moderních formách 
totalitarismu. I ty nejzločinnější režimy mohly přinést 
v určitých oblastech užitek nebo se mohly vykázat po-
zitivními vymoženostmi. Bylo by chybou věřit, že byly 
proto méně zločinné nebo že jejich zločiny jsou tím 
omluvitelnější. Obráceně: jestliže člověk nevezme tyto 
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pozitivní vymoženosti v potaz, stávají se nostalgie, je-
jichž jsou mnohdy předmětem, nevysvětlitelné. „Dě-
licí čára mezi dobrem a zlem prochází srdcem každého 
člověka,“ píše Solženicyn. Myslet si, že se dobro nachá-
zí zcela na jedné straně a zlo na straně druhé, znamená 
napodobovat totalitarismus.

Otázka poměru ideologie a praxe musí být ještě pře-
zkoumána. Mnozí lidé jsou toho názoru, že zločiny na-
cionálního socialismu vlastně dokázaly kriminogenní 
podstatu jeho ideologie, zatímco zločiny komunismu, 
i když ničivější, nedokázaly nic. Nicolas Werth píše, 
že „nacionální socialismus vykazuje plnou shodu dok-
tríny a reality,“ zatímco „se komunismus vyznačuje 
nesouladem mezi ideologií a realitou“.34 Toto tvrzení 
je samozřejmě jenom petitio principii (mylný závěr). 
„Když pětadvacet milionů obětí nacionálního socia-
lismu vyjadřuje jeho podstatu,“ poznamenává Jacques 
Julliard, „proč by se mělo na sedmdesát pět milionů 
obětí komunismu pohlížet jako na pouhé nepříjemné 
uklouznutí druhého?“35 Buď se dá ničivá podstata ně-
jakého systému zcela odvodit z jeho činů, a v tomto 
případě nelze komunismus posuzovat jinak než nacio-
nální socialismus, nebo se dá především odvodit z jeho 
doktríny. V tomto případě nicméně neexistuje žádný 
důvod proto, aby se z toho vyvozovalo ve věci prvního 
méně, než co se týče druhého.

Jiní lidé tvrdí, že by byl býval možný jiný komunis-
mus, který by s tím skutečně prožitým neměl nic spo-
lečného. Potom by bylo možno rovněž tvrdit, že by byl 
býval možný jiný „nacionální socialismus“, který by 
se výrazně odlišoval od toho, co bylo uskutečňováno 
v Třetí říši. Je sice vždy možné vykládat některý systém 
jako odchylku, nebo dokonce jako zradu původního 
popudu. Takováto cesta nicméně nedokazuje, že by 
bylo bývalo některé jiné uvedení do praxe lepší, právě 
proto, že to není možno dokázat. Otázka, nakolik ně-
jaký systém myšlenku přesně uskutečňuje, nebo ji na-
opak zrazuje, zůstává do značné míry nezodpovězena, 
protože složky srovnání podle de�nice chybí. Viděno 
historicky nebyl nacionální socialismus nic jiného než 
to, co byl, a komunismus také nic jiného než to, co se 
pod jeho jménem uskutečňovalo v zemích „reálně exis-
tujícího socialismu“.

Lepší by bylo se nejdříve zeptat, do jaké míry je vů-
bec možné, aby byla nějaká doktrína přesně uskuteč-
něna. Položení takovéto otázky koneckonců znamená 
banální zdůrazňování odstupu mezi teorií a praxí. Ten-
to rozpor je zjevný a jeho příčiny četné. Jednou z nich 
je, že lidé nikdy přesně nečiní to, co chtějí, protože ni-
kdy nemohou přesně předvídat následky svého jedná-
ní: mezi jejich úmysly a výsledky jejich jednání se nevy-
hnutně vsouvají nechtěné vedlejší účinky, které mohou 
být označeny jako „héterotelické“. Kromě toho probíhá 
výkon moci vždy systémovým způsobem. Ideologii, kte-
rou se někdo pokouší uvést do života, nelze oddělovat 
od činu, který se ideologizuje a jehož prostřednictvím 
se zpětnou vazbou tato ideologie buduje a přebudová-
vá. Rozumí se koneckonců samo sebou, že každá ideo-
logie v abstraktním podání otevírá množství možností, 
protože může být vždy odlišně vykládána. To, že Velká 
francouzská revoluce může být uváděna nejen v rodo-
kmenu liberálních demokracií, nýbrž také moderních 
forem totalitarismu, je po této stránce již příznačné.

Když ale nyní praxe nikdy nemůže plně odpovídat 
teorii, potom se pojem uskutečněné ideologie stává 
nutně pochybným. Výpovědi, ze kterých vyplývá, že si 
lidé myslí, že o nějaké myšlence vědí, „kam to vede“, 
nebo ubezpečují, že existují „myšlenky“, které „zabí-
její“, jsou v tomto ohledu ryze polemické. Ve skuteč-
nosti se to právě neví, neboť to nejsou nikdy myšlen-
ky, nýbrž právě lidé, kdo zabíjí. To, že se nějaký zlo-
činec odvolává na nějakou myšlenku, aby svůj zločin 
ospravedlnil, nestačí, aby se dokázalo, že tato myšlenka 
v sobě tento zločin skrývala. „Nejsou žádné myšlenky 
zrozené v lidském duchu, které by nedovolily krvi, aby 
tekla,“ napsal Charles Maurras. 

Neexistuje totiž žádná myšlenka, která by byla od 
přírody imunní proti zneužití. Zneužití nějaké myšlen-
ky nediskredituje ji, nýbrž jenom její použití. Jediné 
spojení, které existuje mezi nějakou myšlenkou a či-
nem, nepředstavuje tato myšlenka, nýbrž tento čin. To 
samozřejmě neznamená, že ploditelé myšlenek nene-
sou žádnou zodpovědnost. To pouze znamená, že myš-
lenka není jednání – stejně tak, jako postoj není cho-
vání – a že jednání ospravedlněné nějakou myšlenkou, 
je ještě něčím jiným než jednání, které se se zřetelem 
k této myšlence samo snaží ospravedlnit.
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Tvrzení, že nějaká politická praxe odhaluje „pl-
nou shodu“ teorie a praxe, nebo že se naopak ukazuje 
„rozpor“ mezi teorií a praxí, se za těchto předpokla-
dů s největší pravděpodobností zakládá na retrospek-
tivním výkladu nebo na křivém obvinění. Gobineau 
je právě tak málo předkem vyhlazovacího rasismu, 
jako je Démokritos zodpovědný za atomovou bom-
bu. Co se týče spojení mezi marxismem a komunis-
mem, nutí upřímnost říci, že toto spojení je rovněž 
tak málo zjevné. Marx může v Komunistickém mani-
festu z roku 1848 tolik velebit „více či méně skrytou 
občanskou válku“, která „zpracovává“ společnost, až 
tato válka jako otevřená revoluce vypukne a proleta-
riát prostřednictvím násilného svržení panství buržoa-
zie položí základy svého panství. To ale ještě nic ne-
říká o konkrétním postoji, který by býval zaujal o sto 
let později vůči gulagům. V této oblasti je tedy třeba 
být opatrný. Tvrdit, že ti, kdo rozpoutali v Sovětském 
svazu teror, se odvolávali na Karla Marxe, je jedna věc; 
tvrdit, že Marxovy myšlenky mohly vést k této hrůzo-
vládě (nebo že ji Marx výslovně chtěl nebo dokonce 
schvaloval), je druhá věc. Žádná doktrína nemůže být 
výlučně přeměřována činy těch, kteří se na ní odvolá-
vali. A naopak: žádný zločin spáchaný ve jménu ně-
jaké myšlenky nebude nikdy stačit na to, aby ji úpl-
ně zdiskreditoval. Aby se posoudila nějaká historická 
zkušenost, je třeba vycházet ze samotných faktů, a ne 
z morálky úmyslů.

Nacionální socialismus a komunismus dnes zmizely. 
První byl před půlstoletím ozbrojenými silami pora-
žen, druhý se před necelými deseti lety sám rozložil 
– oběť své vlastní entropie poté, co se po desetiletí se 
„špatnou kopií“ (Nikolaj Berďajev) pokoušel překot-
ně dohonit západní svět. Z obou zůstaly jen zpozdilé 
pozůstatky. Ačkoliv je antikomunismus v souvislosti se 
zhroucením sovětského systému téměř vyhaslý a ačko-
liv fašismus a nacionalismus zanikly již dříve, zůstává 
„antifašismus“ nadále na denním pořádku. Z pohodl-
nosti nebo z taktických důvodů se zdá být některým 
dokonce každá příležitost k denunciaci – �ktivního 
– „ožívání“ fašismu dobrá. „Antifašismus nebyl ještě 
nikdy tak rozšířen a mocný jako po porážce fašismu 
v roce 1945,“ zjistil François Furet.36 Stalinismus je prý 

navždy mrtev, zatímco v případě „fašismu“ jsou dějiny 
stejně jako dříve povolány k tomu, aby se opakovaly. 

Tento posmrtný antifašismus, který je sám anachro-
nismem či residuem, je však zcela jiný než ten, který 
využíval Kreml ve třicátých letech nebo dokonce v pa-
desátých letech v době studené války. Za prvé získal 
na rozsahu, i když hrozí nebezpečí, že ztratí v důsled-
ku vlastního zředění veškerý význam. Protože se už ni-
kdo k fašismu nehlásí, avšak u každého je tušen (a tím 
snáze tušen, když se k němu nikdo nehlásí), nezaklá-
dá se už antifašismus na objektivním zjištění, nýbrž na 
pouhém podezírání. Nepoukazuje na žádný skutečný 
historický jev, nýbrž se omezuje na nadávku, to zname-
ná na diskvali�kační akci pracující v nejasnostech pro-
střednictvím apelu na všeobecně panující svět představ 
jako na ochromující a odpuzující mýtus: z jeho odpu-
zujícího účinku se pokoušejí vytloukat kapitál a boju-
jí proti strašidlu, které považují za všudypřítomné. Za 
druhé už pro antifašismus není příznačná určitá část 
veřejného mínění, nýbrž je součástí téměř všeobecného 
konsensu, pokud potírá protivníka, se kterým se už ni-
kdo nechce identi�kovat. Konečně, už neslouží ospra-
vedlňování sovětismu, nýbrž spíše etablované společ-
nosti, jakož i buržoazní ideologii, kterou chtěl antifa-
šismus včerejška zničit nebo vystřídat. V této vlastnosti 
přísluší k politické korektnosti a představuje o to pří-
nosnější investici, neboť je plně bez rizika. V době reál-
ných fašistických systémů mohl antifašismus vést do 
koncentračního tábora, nebo dokonce před poprav-
čí četu. Nový antifašismus je jen jedním prostředkem 
mezi jinými, avšak ne tím nejnevýznamnějším, jak si 
obstarat přístup k médiím a do televize.

Dnešní antifašismus, de�novaný ierrym Wolto-
nem jako „největší společný shromažďovatel levice 
toužící po návratu k marxismu-leninismu“37, je ve 
skutečnosti produktem intelektuální lenosti. Neboť 
je stále snazší zjišťovat neduhy a nepořádky minulosti 
než rozpoznávat ty současné. Ve světě, který se naučil 
mít se na pozoru před myšlenkou absolutního dobra, 
jenž ale nadále – více než dříve – potřebuje myšlenku 
absolutního zla, představuje „praktický“ způsob uče-
ní základů mravnosti. Nolte zjišťuje, že dnešní odpor 
proti nacionálnímu socialismu – odpor zpozdilý a bez 
nebezpečí – představuje náhradní náboženství. Posléze 



24 Kontexty 3/2011 25Texty

pak představuje antifašismus jednu jednoznačně uži-
tečnou stránku: „Potomstvo,“ píše François Furet, 
„bude určitě žasnout nad tím, že demokracie vymys-
lely tolik typů fašismu a fašistických nebezpečí poté, 
co byly fašistické režimy poraženy. To spočívá v tom, 
že demokracie, když ulpívá na antifašismu, musí stá-
le znovu porážet nepřítele, který vstává z mrtvých.“38 
Vytváření všudypřítomného nebezpečí z imaginárního 
fašismu umožňuje přijímat veškeré funkční poruchy 
a patologie současného světa jako menší zlo vzhledem 
k „absolutnímu zlu“. 

Fašismus a antifašismus, komunismus a antiko-
munismus podléhají dnes stejné nostalgii a stejné ne-
schopnosti analyzovat přítomnost. Popudy, které pů-
sobily v totalitních režimech 20. století, tu jsou při-
rozeně stále. Jsou stále tady jen proto, že tu byly již 
dříve. To znamená, že koneckonců patří k lidské při-
rozenosti. Zařadit komunismus a nacionální socialis-
mus do jejich doby znamená pochopit, že jeden stejně 
jako druhý předkládaly „odpovědi“ na určitou situa-
ci, na politickou a sociální problematiku, která se od 
té dnešní zcela liší. Moderní formy totalitarismu byly 
produkty moderny, která je nyní sama ukončena. Éra 
zahájená rokem 1917 skončila v roce 1989. Postmo-
derna umožňuje, aby se do popředí dostala problema-
tika, která nemá nic společného s tím, co jí předcháze-
lo. Tvrdošíjnost, se kterou se pojímá budoucnost jako 
pouhé opakování minulosti, znemožňuje vytvořit si 
představu o tom, jak by měl budoucí totalitarismus 
vypadat. „Vidím,“ domnívá se Ernst Nolte dále, „že 
se vynořuje konkrétní nebezpečí: že plně pout zbavený 
‚kapitalismus‘ ovládající svět umožní naplnit prázdno-
tu, kterou způsobil, ‚antifašismem‘, který zjednoduší 
a zkreslí dějiny tak, jak hospodářský systém sjednocu-
je svět.“39 Není pro pozorovatele horší chyby než ne-
správný odhad historického okamžiku, ve kterém se 
nachází.
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Příbuznost nacismu a komunismu

V diskusi o charakteru nacistického a komunistické-
ho režimu bývá pravidelně nastolena otázka, do jaké 
míry si jsou tyto totalitní, diktátorské režimy podob-
ny. Stoupence levicového vidění světa většinou pohorší 
a vyprovokuje k tvrzení, že žádná podobnost nemůže 
existovat – zejména proto, že u kořenů komunistické-
ho hnutí a jeho ideologie stojí hluboce humánní ideál 
všelidské spravedlnosti, který chce odstranit vykořis-
ťování člověka člověkem, zatímco nacismus vyrostl 
z falešných teorií o nadřazenosti jednoho etnika a jed-
né (árijské) rasy nad jinými, méněcennými. Zatímco 
komunismus údajně neuspěl pouze v důsledku špatné 
realizace vznešených a ušlechtilých myšlenek, nacis-
mus uspět nemohl, protože byl zrůdný v samotné své 
podstatě. Připomeňme ovšem, že nacismus – nebo lépe 
– nacionální socialismus byl tak jako marxisticko-le-
ninský socialismus politickým hnutím, které strhávalo 

masy a dokázalo je nadchnout k mimořádným činům 
a obětem. A to ne vždy jen svým nacionalismem a ra-
sismem, které u mnoha „uvědomělých“ německých 
občanů, nadšeně podporujících Adolfa Hitlera, stály 
až na druhém místě. 

Také nacismus byl socialistickým učením a měl 
svůj sociální náboj, který německým nezaměstnaným 
dělníkům a příslušníkům střední třídy, drceným vel-
kou hospodářskou krizí, nabízel koncem dvacátých 
a počátkem třicátých let 20. století východisko z bí-
dy a důstojný lidský život. Hitlerovy teorie o existen-
ci kapitálu „tvořivého“ a „bořivého“, které formuloval 
ve své knize Mein Kampf, byly obyčejným lidem zcela 
srozumitelné a dokázaly je oslovit. Nezapomeňme, že 
sociální program NSDAP mohl být sympatický i jejím 
ideovým odpůrcům, jak ukázal nedávný rozhovor s bý-
valým spolkovým kancléřem Helmutem Schmidtem.1 
A co víc, zatímco komunistický Sovětský svaz zabavil 
původním majitelům nejen továrny, doly, banky a že-

Mezi mlýnskými kameny komunismu a nacismu
Tragický příběh Margarete Buber-Neumannové

J P

Nakladatelství Barrister & Principal připravuje na podzim letošního roku k vydání překlad pamětí Margarete 
Buber-Neumannové Zajatkyní Stalina i Hitlera. Svět v temnotě. Toto klíčové literární svědectví vyvolalo po svém 
prvním vydání v roce 1948 silnou nenávist německých i sovětských komunistů vůči autorce. Kniha je příběhem 
statečné ženy, která chtěla prožít život ve shodě se svým svědomím. Obě ideologie, komunismus i nacismus, 
poznala zevnitř a na vlastní kůži. Po zážitku krveprolití první světové války a tváří v tvář následným otřesným 
sociálním poměrům v Německu se stala komunistkou, přes prvotní nadšení si však uchovala kritickou mysl. To 
ji předurčilo k tragickému osudu v okamžiku, když se o deset let později uchýlila do moskevského exilu. Jejího 
manžela Heinze Neumanna, předního člena Komunistické strany Německa, sovětští komunisté záhy uvěznili 
a poté zastřelili. Buber-Neumannová byla rovněž zatčena a poslána do gulagu. V roce 1940 ji Sověti vydali na-
cistickému Německu a až do jara 1945 byla vězněna v koncentračním táboře v Ravensbrücku. 
Svědectví Margarete Buber-Neumannové není pouze souhrnem vězeňských zážitků, srovnáním komunistického 
a nacistického lágru nebo historickým exkursem. Autorka si uvědomuje vlastní zodpovědnost za to, že sama 
pomáhala „roztáčet kola dějin“. Zároveň ale brzy prozřela a důsledně bojovala za lidskou důstojnost a solidaritu. 
Stala se tudíž obtížnou i v poválečném západním Německu, neboť se postavila proti východní politice Willyho 
Brandta. Důsledně zastávala názor, že se Zlem se nelze přátelit, nelze je bagatelizovat a tolerovat. (red.)
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leznice, ale dokonce i ševcovské a krejčovské dílny, ob-
chody a zemědělské usedlosti včetně těch nejmenších, 
nacionálně socialistická Třetí říše dokázala německé 
hospodářství zapojit do služeb svého tyranského reži-
mu nenásilně, beze všeho znárodňování, bez velkých 
sociálních otřesů a dokonce v německých podnikate-
lích i dělnících vzbudila pocit uspokojení, sounáleži-
tosti a podpořila prosperitu jejich podniků. 

Je nesporné, že nacistický nacionalismus a proti-
židovský rasismus – od určité doby zcela neskrývané 
– byly odporné. Stalinská ústava Svazu sovětských so-
cialistických republik z roku 1936, dovolávající se rov-
nosti všech sovětských občanů a zaručující jim všech-
na občanská práva a svobody, vypadala vedle nich 
jako vrchol humanismu a manifest lidské svobody. 
A proletářský internacionalismus, jímž se Všesvazová 
komunistická strana (bolševiků) zaklínala, musel pů-
sobit přitažlivě na všechny, kdož toužili po spravedli-
vém uspořádání světa. Jenže také sovětský režim stál 
na nenávisti a ani on se jí netajil – byla to nenávist ke 
třídním nepřátelům a boj proti nim se stal povinností 
všech uvědomělých komunistů. A pod nálepku „tříd-
ního nepřítele“ se postupem doby vešel každý, koho 
tvůrci správné politické linie – po Leninově smrti jimi 
byli Stalin a často obměňovaný okruh jeho pomocní-
ků – uznali za vhodného.

Od dvacátých let 20. století do sovětského Ruska 
a pak do Sovětského svazu směřovali nejuvědomělejší 
příslušníci dělnické třídy z celého světa. Někteří proto, 
aby se zde v Mezinárodních leninských školách naučili 
zásadám stranické a konspirační práce a ty pak uplat-
nili v praxi po svém návratu domů, kde měli bojovat 
za nastolení sovětského režimu. Jiní proto, aby svými 
znalostmi, dovednostmi a prací podpořili sovětský re-
žim, který je tak fascinoval, a pomohli zde vybudovat 
vytoužený ráj na zemi. Další přicházeli proto, aby zde 
našli útočiště a bezpečí, když v jejich vlasti zvítězil re-
žim, který byl ostře protidemokratický, a ještě jiní jen 
proto, aby viděli a na vlastní oči se přesvědčili, jak se 
v novém, sociálně spravedlivém státě dělníků a rolní-
ků žije. Důvodů, proč do země Sovětů jezdili nejuvě-
domělejší příslušníci proletariátu z celého světa, však 
bylo samozřejmě mnohem víc. 

Zahraniční elita a velký teror

Sovětský stát procházel vývojem a spolu s ním se mě-
nil i jeho vztah k přicházejícím cizincům. V prvních 
letech po Velké říjnové socialistické revoluci – jak ko-
munističtí ideologové a historikové nazývali bolševic-
ký převrat v listopadu 1917 – se mohli v Rusku re-
lativně svobodně uplatnit levicově smýšlející umělci, 
architekti, ale i vědci z celého světa, s otevřenou náru-
čí nový režim přijímal podnikatele, manažery, odbor-
níky i kvali�kované dělníky ze všech kontinentů. Na 
jejich světovém názoru novým pánům v Kremlu pří-
liš nezáleželo – připomeňme si jen úzkou spolupráci 
s antikomunistou Henry Fordem, který na Sibiři po-
čátkem třicátých let vystavěl moderní továrny na ná-
kladní a osobní automobily.2

Avšak úměrně tomu, jak Stalin soustřeďoval ve 
svých rukou veškerou moc, začala se situace měnit 
i v tomto ohledu. O�ciální normou v umění i archi-
tektuře se stal socialistický realismus a díla levicové 
avantgardy jí neodpovídala. Zmizet musela tedy ne-
jen ona, ale i jejich tvůrci. Odborníci a kvali�kovaní 
dělníci, kteří přišli z Evropy a USA, představovali ne-
bezpečí svým samostatným myšlením a nekonform-
ními názory. Přestože většina z nich upřímně podpo-
rovala sovětský režim, museli zmizet rovněž. Ale ne 
zpátky do USA či do svých domovů v evropských ze-
mích, nýbrž na Sibiř, do Kazachstánu či jiných částí 
Sovětského svazu, kde jako houby po dešti vyrůstaly 
koncentrační a pracovní tábory souostroví GULAG.3 
Jejich hlavními oběťmi však byly statisíce Rusů, Ukra-
jinců a příslušníků všech dalších sovětských národů, 
kteří sem byli uvrženi často bez nejmenšího důvodu, 
bez nejmenšího provinění, většinou jen proto, že Sta-
lin potřeboval armádu poslušných a bezprávných ot-
roků, kteří by budovali nové stavby socialismu, jako 
byla obří elektrárna Dněproges, kanál Volha–Don, 
moskevské metro či transsibiřská magistrála, kteří by 
dobývali zlato a další vzácné kovy za polárním kruhem 
či rubali uhlí v dolech Donbasu. 

Postupně se začal měnit také charakter sovětské 
společnosti. V revolučních dnech a ještě nějaký čas 
poté byla většina stoupenců nové vlády přesvědčena, že 
v sociálně spravedlivém státě zavládne i spravedlnost 
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mezi jednotlivci, že zmizí všechna privilegia, daná ne-
jen majetkem, ale i úřadem a funkcí. Avšak postupem 
doby se začaly rozdíly mezi obyčejnými lidmi a před-
staviteli sovětské moci zvětšovat. Vznikala skupina lidí, 
kterou o několik desetiletí později Milovan Djilas, sám 
bývalý komunista z Jugoslávie, nazval „novou třídou“ 
a o které samotní komunisté hovořili jako o „nomen-
klatuře“. V jejích rukou se nyní soustředila nejen moc 
hospodářská, ale především politická, která byla zdro-
jem všech nových výsad.4 V sovětských podmínkách se 
to projevovalo nejen lépe placenými místy ve státním 
a stranickém aparátu, u policie či v armádě, ale také 
přidělením vlastního bytu či alespoň jedné místnosti 
v bytě společně sdíleném s ostatními rodinami, stejně 
jako lepším zásobováním.

Příslušníci této nové sovětské elity ovšem byli vel-
mi zranitelní. Stalin si uvědomoval, že by pro jeho sa-
movládu mohlo být nebezpečné, kdyby se nově naby-
té pozice těchto funkcionářů stabilizovaly a zakonzer-
vovaly, kdyby se moc jejich držitelů dále zvětšovala, 
a proto je stíhal častými, opakovanými čistkami a za-
tčeními. První masová persekuce přišla v roce 1934 
po zavraždění (1. prosince 1934) prvního tajemníka 
leningradského městského výboru VKS(b) Sergeje 
Mironoviče Kirova, který byl současně tajemníkem 
ústředního výboru VKS(b). Kirov, nesmírně oblíbe-
ný stranický funkcionář, přitom sám představoval pro 
Stalina reálné nebezpečí. Ve straně se totiž těšil takové 
popularitě, že mohl Stalina ve funkci generálního ta-
jemníka strany nahradit. Nelze proto vyloučit ani tu 
možnost, že Kirov byl zavražděn z jeho popudu. Nic-
méně Stalin Kirovovy smrti využil k rozpoutání teroru. 
Jeho obětí se stali vedle nemnoha skutečných odpůrců 
sovětského státu, kteří ještě přežívali na svobodě, právě 
straničtí a státní funkcionáři všech úrovní, důstojníci 
a pracovníci armády a policie, ředitelé továren a vlast-
ně každý, na koho přišlo udání od závistivých sousedů 
či kdo se znelíbil z jakéhokoli jiného důvodu. Zatčen 
a zlikvidován mohl být fakticky kdokoli. 

Po odstranění svého skutečného konkurenta Lva 
Davidoviče Trockého v roce 1929 zlikvidoval Stalin 
v podstatě celé předrevoluční vedení bolševické stra-
ny. Nestačila mu ovšem pouze fyzická likvidace starých 
stranických funkcionářů, Stalin potřeboval také jejich 

společenskou diskreditaci, a proto se rozhodl zbavit se 
jich formou soudních procesů. Od roku 1934 pro-
cházela sovětská společnost obdobím, v němž se před 
soudy k nejhorším zločinům proti bolševické straně 
a sovětskému státu přiznávali staří revolucionáři a Le-
ninovi spolupracovníci, jako byli Zinověv, Bucharin, 
Kameněv a jiní.5 Pak přišli na řadu i velitelé sovět-
ské Rudé armády – Tuchačevskij, Jakir, Putnov, Blju-
cher… Procesům se dostalo velké publicity, sovětská 
veřejnost jim musela věnovat velkou pozornost. Měly 
totiž za úkol ji také zastrašit a přesvědčit o neomylnosti 
Josifa Vissarionoviče Stalina a sovětského státu, který 
tento všemocný Gruzín ztělesňoval. Ušetřen nebyl ni-
kdo. V propadlišti dějin a v Lubjance – vězení sovět-
ské tajné policie KGB – zmizeli i samotní šéfové této 
policie, ať to byl v roce 1938 Genrich Grigorjevič Ja-
goda, či v roce 1940 jeho nástupce Nikolaj Ivanovič 
Ježov6 nebo dokonce i manželka jednoho z nejbližších 
Stalinových spolupracovníků Michaila Ivanoviče Mo-
lotova. Vedle těchto vysoce postavených funkcionářů 
probíhala permanentní čistka i na nižších úrovních 
a ušetřeni jí nebyli ani zahraniční komunisté, napří-
klad němečtí, kteří ve Svazu sovětských socialistických 
republik hledali útočiště po Hitlerově vítězství v led-
nu 1933.

Heinz Neumann, přední stranický ideolog

Mezi uprchlíky patřil rovněž Heinz Neumann, který 
– ačkoli pocházel ze zámožné měšťanské rodiny – byl 
přesvědčeným stoupencem komunistické ideologie 
od roku 1920. Narodil se 6. července 1902 v Berlí-
ně a ve svých 18 letech, v průběhu studia �lologie, se 
pod vlivem generálního tajemníka Komunistické stra-
ny Německa (KSN) Ernsta Reutera stal jejím členem. 
Začal psát do komunistického tisku a v roce 1922 se 
stal redaktorem ústředního listu KSN Die Rote Fah-
ne. Za svoji politickou činnost byl zatčen a odsouzen 
k půlročnímu vězení, čehož využil ke studiu ruštiny. 
Zvládl prý tento jazyk tak dobře, že byl při své první 
cestě do Sovětského svazu, kterou podnikl koncem ro-
ku 1922, schopen hovořit se sovětskými funkcioná-
ři – mezi nimi rovněž se Stalinem – bez tlumočníka. 
V Komunistické straně Německa patřil k levému kří-
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dlu, od roku 1923 úzce spolupracoval s význačnými 
funkcionáři Arthurem Ewertem a Gerhartem Eisle-
rem. Stranické vedení jej pověřilo funkcí politické-
ho vedoucího ve stranickém okresu Mecklenburg, 
ale nevykonával ji dlouho. Po hamburském povstá-
ní se musel na nějaký čas uchýlit do ilegality a v ro-
ce 1924 uprchl do Vídně. Avšak již v roce 1925 byl 
odtud vypovězen do Sovětského svazu, kde se stal zá-
stupcem Komunistické strany Německa v Kominter-
ně. I z Moskvy však Neumann výrazně zasahoval do 
činnosti strany ve vlasti a sehrál důležitou roli v pro-
cesu její „bolševizace“ – obdobně jako Klement Gott-
wald v případě Komunistické strany Československa. 
V roce 1925 mu v Hamburku vyšla brožura Maslows 
Offensive gegen den Leninismus. Kritische Bemerkungen 
zur Parteidiskussion, v níž si vyřizoval účty s členem 
předsednictva KSN Arkadijem Maslowem, údajným 
odpůrcem „bolševizace“, ve stejném roce vydal práci 
Was ist Bolschewisierung? a v roce 1926 v Berlíně bro-
žuru Der ultralinke Menschewismus. Tak jako KSČ se 
i KSN nyní – také Neumannovou zásluhou – dostala 
zcela pod Stalinovu kontrolu. Na rozdíl od Gottwalda 
se sice nestal generálním tajemníkem své strany, ale po-
výšil mezi členy jejího ústředního výboru. Od července 
do prosince 1927 zastupoval Kominternu v Číně, kde 
spolu s gruzínským komunistou Bessarionem Lomi-
nadzem organizoval neúspěšné povstání v Kvang Čou 
11. prosince 1927, které skončilo neúspěchem a při 
němž zahynulo kolem 25 000 komunistů. 

Do Německa se Heinz Neumann vrátil v roce 1928 
a společně s Ernstem älmannem a Hermannem 
Remmelem patřil k nejvýznamnějším funkcionářům 
Komunistické strany Německa. Stal se šéfredaktorem 
listu Die Rote Fahne a byl pokládán za nejdůležitější-
ho stranického teoretika. V roce 1930 se stal poslan-
cem Říšského sněmu. Jako „šé�deolog“ strany nese 
zodpovědnost za prosazování ultralevé linie „politiky 
sociálfašismu“, podle níž komunisté pokládali sociál-
ní demokraty za stejné fašisty, jakými byli nacionální 
socialisté. Současně ale vystupoval pro rozhodný boj 
proti NSDAP a razil heslo „Bij fašistu, kde na něj nara-
zíš!“, které v Komunistické straně Německa platilo do 
roku 1932. V této době napsal Stalinův životopis, kte-
rý vyšel roku 1930 v Hamburku, a o rok později vy-

dal v Berlíně spis Durch rote Einheit zur Macht. Heinz 
Neumanns Abrechnung mit der Politik des sozialdemo-
kratischen Parteivorstandes, objasňující jeho představy 
o boji proti nacionálním socialistům. 

Od roku 1931 se však Neumann dostával do stá-
le větších rozporů s älmannem a také se Stalinem, 
když je obviňoval, že podceňují nebezpečí převzetí 
moci v Německu Hitlerovou NSDAP. V následných 
frakčních sporech podlehl, v říjnu 1932 byl ze svých 
funkcí odvolán a v listopadu téhož roku ztratil rovněž 
říšský mandát. Když se v lednu 1933 Adolf Hitler stal 
říšským kancléřem a jeho strana převzala v Němec-
ku moc, ocitl se Heinz Neumann na prvním sezna-
mu osob zbavených občanských práv a vypovězených 
z vlasti. Zpráva o tom jej zastihla ve Španělsku, kam jej 
Kominterna vyslala jako svého komisaře. Po skončení 
tohoto mandátu se už do vlasti vrátit nemohl, a pro-
to se uchýlil do Švýcarska, kde žil v ilegalitě. Přestože 
mu vývoj dal za pravdu a v Německu se moci skutečně 
ujali nacionální socialisté a Komunistická strana Ně-
mecka utrpěla rozhodující porážku, musel Neumann 
v lednu 1934 před stranickými orgány provést sebe-
kritiku a přiznat, že chtěl stranu „rozštěpit“. Koncem 
roku 1934 jej zatkla švýcarská cizinecká policie, půl 
roku strávil ve vězení a v roce 1935 byl opět vypově-
zen do Sovětského svazu. Ke své smůle přišel do země 
Sovětů, která pro něj tak dlouho byla ideálem, zrov-
na v době onoho „Velkého teroru“, který Stalin tehdy 
rozpoutal. Jeho obětí se stal i on sám: 27. dubna 1937 
jej orgány NKVD zatkly, 26. listopadu téhož roku jej 
Vojenské kolegium Nejvyššího soudu Sovětského sva-
zu odsoudilo k smrti a ještě téhož dne byl zastřelen.

Margarete Buber-Neumannová, 
zajatkyně Stalina a Hitlera

Heinz Neumann žil od roku 1925 s Margarete Bube-
rovou, která se později stala jeho manželkou.7 Rovněž 
ona – o necelý rok starší – pocházela z dobré měšťan-
ské rodiny: její otec Heinrich üring byl ředitelem pi-
vovaru v Postupimi nedaleko Berlína, kde se také Mar-
garete 21. října 1901 narodila. Už jako studentka lycea 
se prostřednictvím mládežnické organizace Tažní ptáci 
(Wandervogelbewegung) seznámila se socialistickými 
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myšlenkami. Ve Wandervogelbewegung také potkala 
Rafaela Bubera, syna známého židovského nábožen-
ského �lozofa Martina Bubera, do něhož se zamilova-
la. Po maturitě se měla stát vychovatelkou, ale více ji 
přitahovala politika – společně s Rafaelem odešla v ro-
ce 1920 do Heidelbergu, kde se oba stali členy Komu-
nistického svazu mládeže Německa (Kommunistischer 
Jugendverband Deutschlands – KJVD). V roce 1922 
uzavřeli manželství z něhož vzešly dvě dcery – roku 
1921 se narodila Barbara a o tři léta později Judita. 
Manželství však dlouho nevydrželo, v roce 1925 se 
Margarete Buberová bez manžela vrátila do Postupi-
mi a roku 1929 následoval rozvod. Ve stejném roce se 
provdala za svoji novou lásku, jíž byl Heinz Neumann. 
S ním se sblížila při společné práci v redakci časopi-
su Internationale Pressekorrespondenz, který vydávala 
Kominterna. Od roku 1926 byla členkou Komunis-
tické strany Německa.

Po boku Heinze Neumanna prožila Margarete Bu-
berová všechny nepříjemnosti, které vyplývaly z jeho 
neúnavného politického boje za ideály komunismu. 
Společně s ním odešla do Španělska, kde je překva-
pila zpráva o převzetí moci v Německu Hitlerovou 
NSDAP a o tom, že nová vláda Neumanna zbavila 
německého občanství. Spolu s ním se uchýlila do Švý-
carska, kde byli nuceni žít v ilegalitě a o rok později jej 
následovala do Moskvy, kam jej pro změnu vypověděli 
Švýcaři. Ale – jak už víme – ani pro ni, ani pro jejího 
životního partnera neznamenal pobyt v zemi Sovětů 
životní štěstí: v červnu 1938 skončila v Lubjance také 

ona. Jako manželka „sociálně nebezpečného elemen-
ta“ byla odsouzena k pětiletému pobytu v pracovním 
táboře a odeslána do zařízení GULAG v Karagandě 
v Kazachstánu. 

Její neústupná povaha způsobila, že se zde dostala 
do trestného tábora, kde byly podmínky k životu ještě 
horší. Život jí vlastně zachránilo Stalinovo rozhodnutí 
dokázat Hitlerovi, že Sovětský svaz to myslí s dodržo-
váním paktu Molotov-Ribbentrop poctivě a upřímně. 
Jedním z důkazů se mělo stát vydání německých ko-
munistů, zatčených NKVD a vězněných v táborech 
GULAG Německu. Podobný osud jako Buber-Neu-
mannovou postihl několik set německých soudruhů. 
K jejich předání do rukou gestapa došlo v únoru 1940 
na hraničním mostě v Brestu Litevském. Nepochyb-
ně to pro ně bylo dalším z mnoha zklamání, která jim 
Sovětský svaz připravil, ale stěží lze předpokládat, že je 
tento Stalinův krok překvapil. Pravděpodobně větším 
překvapením pro ně bylo jednání nacistických orgánů: 
ještě v Brestu Litevském příchozí skupiny rozdělili na 
židy a ty ostatní – o svých židovských soudruzích pak 
už neslyšeli. Árijští členové KSN prošli vyšetřováním 
a skoro všichni byli propuštěni na svobodu s tím, že se 
každý týden museli v místě svého bydliště hlásit v úřa-
dovně gestapa. Většinu z nich už Třetí říše za nebezpeč-
né nepokládala, oprávněně předpokládala, že je pobyt 
v Sovětském svazu a zejména v sovětských koncentrač-
ních táborech z komunistické iluze vyléčil.

Margarete Buber-Neumannová ovšem byla výjim-
kou. Vzhledem k tomu, že se jednalo o manželku tak 
vysoce postaveného funkcionáře KSN a navíc osobu 
s tak pevnými a vyhraněnými politickými názory, ji 
gestapo na svobodě nechat nechtělo. Vězení ji sice 
soud ušetřil, uvalil však na ni alespoň tzv. ochrannou 
vazbu, což v praxi představovalo pobyt v koncentrač-
ním táboře. Margarete Buber-Neumannová skončila 
v ženském koncentračním táboře Ravensbrück. V roz-
mezí jen několika málo měsíců tak zaměnila sovětský 
koncentrák za koncentrák nacistický a mohla na vlast-
ní kůži poznat rozdíly mezi nimi. Ve svých pamětech 
se netají, že to pro ni byl šok, směle můžeme říci, že 
civilizační: na sovětskou Karagandu, kde žila v trest-
ním táboře, vzpomíná: „Špína ve ,volném‘ táboře byla 
otřesná, ale na trestním bloku prostě nelidská. Malý 

Margarete Buber-Neumannová.
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prostor mezi baráky a dírami, které představovaly zá-
chody, byl poset exkrementy. Vězňové se ani nenamá-
hali dojít až k dírám. Nad celým prostranstvím se vzná-
šel úděsný zápach. Ženský barák byla ještě nižší a ubo-
žejší chatrč, než představovalo moje předchozí obyd-
lí. Pryčny stloukli z tlustých a tenkých prken a v ně-
kterých místnostech ženy ležely na spleti větví…“8 
Ravensbrück popisuje následovně: „Pohlížela jsem 
přes velké prostranství a nevěřila svým očím. Apelplac 
byl lemován pěstěnými pruhy trávníků, kombinova-
ných se záhony, na nichž ohnivě kvetla šalvěj. Na ši-
roké cestě ústící na táborové prostranství rostly mladé 
stromky a podél jejího okraje se, kam oko pohlédlo, 
táhly květinové záhony jako podle pravítka. Zdálo se, 
že nástupní prostranství i cestu právě uhrabali. Vlevo 
od nás, směrem k táborové bráně jsem vedle nabíle-
ného dřevěného baráku uviděla velkou klec, podob-
nou ptačí kleci, jaké bývají v zoologické zahradě. V té 
se pyšně procházeli pávi, na stylizovaném stromě ruč-
kovaly opice a papoušek neustále křičel jediné slovo, 
znělo to jako ,Mama‘. A tohle má být koncentrační tá-
bor?“ Oku Margarete Buberové-Neumannové ovšem 
neuniklo ani táborové vězení, takzvaný „bunkr“. „Aha, 
takže oni ty své bestiálnosti skrývají za květinovými zá-
hony a pěstěnými borovicemi! Tohle na Sibiři zapotře-
bí neměli. To bylo mojí první vzrušenou reakcí při po-
hledu na tu květinovou a zvířecí idylku,“ píše ve svých 
pamětech v kapitole „Nové peklo“.

Nešlo ovšem jen o to, jak nacistický koncentrák 
vypadal, ale především o to, co se dělo s lidmi v něm. 
I to Buber-Neumannovou překvapilo. Zatímco v so-
větském gulagu vězni chodili v nejroztodivnějších had-
rech, špinaví, zavšivení a sužovaní štěnicemi, vypadaly 
chovankyně Ravensbrücku úplně jinak: „Každá měla 
na hlavě sněhobílý šátek těsně svázaný dozadu, přes 
šaty sahajícími do půl lýtek a ušitými z látky s širokými 
pruhy měly navlečenu tmavě modrou zástěru. Všech-
ny byly bosé, jen vězeňkyně, která pochodovala vedle 
zástupu, měla na nohou dřevěné panto�e. Vyštěkáva-
la povely: ,Paže podél těla! Dodržovat řady!‘ Přeběhl 
mně mráz po zádech. Tak tady teď budeš muset žít celé 
roky: ,Vyrovnat! Paže podél těla! Dodržovat řady‘.“9 
Kromě toho měli vězni německých koncentračních tá-
borů (přinejmenším do roku 1940), na rozdíl od těch 

sovětských, svoji vlastní postel s ložním prádlem, dvě 
tlusté vlněné deky a noční košili, vlastní skříňku na ná-
dobí, příbor a utěrku, v táboře byly evropské záchody 
a umývárny – dokonce s nízkými vanami na mytí no-
hou! Vzdor svému odporu vůči nacionálnímu socialis-
mu musela Buber-Neumannová přiznat: „Když jsem 
vzpomínala na hliněné chatrče v Burmě (koncentrač-
ní tábor v Karagandě v SSSR – pozn. autor), připadal 
mi náš barák jako úplný palác. Stačilo si uvědomit, že 
tu byly záchody a umývárna! Stoly a trnožky a skříň-
ky. V celé Karagandě pro vězně neexistoval jediný stůl 
nebo jediná židle! A což teprve společná ložnice s řa-
dami – tehdy ještě dvouposchoďových – kavalců, kde 
měl každý vězeň vlastní postel se slamníkem!“

Jedním z nejdůležitějších faktorů přežití v koncen-
tračním táboře – jak nacistickém, tak komunistickém 
– ovšem bylo jídlo. I zde rozdíl Margarete Buber-Neu-
mannovou šokoval: „Moje první jídlo v německém 
koncentračním táboře byla sladká kaše se sušeným 
ovocem. Můj údiv neznal mezí. Když pak ještě každá 
vězeňkyně obdržela velkou porci bílého chleba, kus 
salámu, asi pětadvacet gramů margarínu a lžíci sád-
la, obrátila jsem se zcela udivená na jednu ,veteránku‘ 
a zeptala se: ,Prosím vás, povězte mi, to snad zítra při-
jede do Ravensbrücku nějaká kontrola? Nebo je něja-
ký svátek?‘ Potřásla hlavou a její pohled prozrazoval, že 
pochybuje o mém zdravém rozumu: ,Ne. Pročpak.‘

,Takové jídlo je pořád?‘
,Ano. Vám se snad zdá, že je ho příliš mnoho?‘
,Ale ne, já jen myslela…,‘ rozpačitě jsem zmlkla.“10 
Těžko jí mohla vysvětlovat, že v sovětském GU-

LAGU byla takováhle „hostina“ něčím nepředstavi-
telným. 

Takovéto poměry ovšem v koncentračním táboře 
Ravensbrück panovaly jen do vypuknutí války a pak 
se každým měsícem zhoršovaly, úměrně tomu, jak se 
zhoršovaly poměry v celém Německu, které se nevy-
hnutelně blížilo totální porážce. Nakonec zde byly po-
měry srovnatelné s těmi sovětskými a v mnoha ohle-
dech ještě horší, neboť i Ravensbrück, který měl pů-
vodně „nehodné“ ženy (politické odpůrkyně, svědkyně 
Jehovovy, prostitutky, zlodějky, asociálky aj.) jen „pře-
vychovávat“ v řádné členy národního společenství, se 
změnil v továrnu na smrt.
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V Ravensbrücku se Margarete Buber-Neumanno-
vá setkala s Milenou Jesenskou, příslušnicí českého 
národně osvobozeneckého odboje. Spřátelila se s ní 
a zamilovala si ji, mimo jiné i proto, že měly zčásti 
podobný osud: Jesenská, rovněž bývalá komunistka, 
prohlédla komunistickou propagandu, odmítla uvěřit 
ve zinscenované moskevské procesy 30. let a ze strany 
vystoupila. Konce války se nedočkala a v Ravensbrüc-
ku v roce 1944 zemřela; pro Buber-Neumannovou to 
byla těžká rána. Dcera Mileny Jesenské ve vzpomín-
kách na svou matku píše, že hned po skončení války 
dostala od jedné z vězeňkyň, které se s Jesenskou přáte-
lily, dopis, zmiňující se i o Buber-Neumannové: „Líčí 
to tak, že když Greta do lágru přišla, byl Ravensbrück 
ještě docela snesitelný koncentrák, který dokonce 
Němci předváděli Mezinárodnímu červenému kříži. 
Když se po něm Greta trochu porozhlédla, prohlásila 
prý před českými soudružkami, že Ravensbrück je pro-
ti stalinskému vězení zotavovna a že mohou být rády, 
že jsou tady a ne ve stalinském kriminále. Těm se prý 
nad tou řečí zježily vlasy a od té doby se Gretě vyhý-
baly jako moru.“11

Prozření

Margarete Buber-Neumannová a Milena Jesenská 
ovšem nebyly jedinými komunisty, kteří prohlédli fa-
lešnou fasádu marxisticko-leninsko-stalinské ideolo-
gie a s komunistickou stranou se rozešli. Spolu s nimi 
(jakkoli se jednalo o ženský tábor, určitou část vězňů 
tvořili i muži) byl v Ravensbrücku po nějaký čas věz-
něn rovněž bývalý člen KSČ a redaktor Rudého práva 
Záviš Kalandra. Také on odmítl uvěřit v pravdivost 
moskevských procesů a byl za to ze strany vyloučen. 
Buber-Neumannová ve svých pamětech píše, že jed-
nou z jejích velkých starostí v koncentračním táboře 
– samozřejmě vedle té nejzákladnější, tedy jak přežít 
– bylo, jak po porážce nacistické Třetí říše uniknout do 
bezpečí před Rudou armádou a Sověty. Nepochybova-
la ani chvíli, že by s ní NKVD udělala krátký proces 
– a tragický osud Záviše Kalandry, v roce 1950 popra-
veného, potvrzuje, že její obavy byly oprávněné. Štěstí 
jí ale přálo. V samotném závěru války nacistické úřa-
dy Margarete Buber-Neumannovou z koncentračního 
tábora propustily a jí se podařilo po velmi strastiplné 
pouti dojít do Bavorska, kde žili její prarodiče, kde se 
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setkala s rodiči a dalšími příbuznými a kde byla před 
Sověty a jejich tajnou policií v bezpečí. 

Po válce pracovala Margarete Buber-Neumannová 
jako novinářka a publicistka. Po tři roky žila ve Švéd-
sku, pak se vrátila do Spolkové republiky Německo 
a jejím domovem se stal Frankfurt nad Mohanem. Po 
zbytek života se angažovala v boji proti diktaturám 
všeho druhu. Na nebezpečí komunismu pro svobodu 
a demokracii upozorňovala nejen ve svých knihách, 
z nichž nejvýznamnější je Als Gefangene bei Stalin und 
Hitler. Die Welt im Dunkel-Zajatkyní Stalina i Hitlera. 
Svět v temnotě, ale také svými veřejnými vystoupeními. 
Když těsně po skončení války na Západ emigroval so-
větský vojenský odborník Viktor Kravčenko a požádal 
o americký asyl, vystoupila proti němu Komunistic-
ká strana Francie s obviněním, že jde o lháře a agenta 
CIA. V následném procesu, který proběhl roku 1949 
v Paříži, sehrálo velmi důležitou roli právě svědectví 
Margarete Buber-Neumannové, která neváhala ote-
vřeně promluvit o svých zkušenostech ze sovětských 
koncentračních táborů a o sovětském teroru. Podílela 
se na činnosti „Kongresu pro svobodu“ v Berlíně, vedla 
„Institut pro politické vzdělávání“ a „Osvobozenecké 
komité pro oběti totalitního násilí“. Krom toho vydá-
vala časopisy Die Aktion a Freisein. Na základě vlast-
ních smutných zkušeností patřila k odpůrcům tzv. vý-
chodní politiky kancléře Willy Brandta a angažovala 
se v „Bund freies Deutschland“ (Svaz svobodného Ně-
mecka). Svoji politickou pozici nakonec jasně demon-
strovala v roce 1975 vstupem do CDU. V roce 1980 
jí udělila vláda Spolkové republiky Německo Spolko-
vý záslužný kříž. 

Během svého života napsala Margarete Buber-Neu-
mannová řadu knih, z nichž pro českého čtenáře je 
důležitá Kafkas Freundin Milena – Kafkova přítelkyně 
Milena, kterou věnovala svému přátelství s Milenou 
Jesenskou a která vyšla v roce 1963.12 V samotném zá-
věru se ještě dočkala zhroucení komunistického reži-
mu, jemuž během života tolik pomáhala, pro nějž tolik 
obětovala a pak se proti jeho nelidskosti tolik angažo-

vala: Margarete Buber-Neumannová zemřela 6. listo-
padu 1989 ve Frankfurtu nad Mohanem. Její tragický 
životní příběh – a jeho literární zpracování – je třeba 
pokládat za zásadní příspěvek do diskuse o srovnávání 
komunistického a nacistického režimu. Její kniha Als 
Gefangene bei Stalin und Hitler. Die Welt im Dunkel 
– Zajatkyní Stalina i Hitlera. Svět v temnotě měla vyjít 
česky už dávno a ne až více než dvě desetiletí po pádu 
totalitní vlády KSČ. Ale zaplať pánbůh, že se to stalo 
aspoň nyní.

Poznámky:
1 „Češi nejsou tak důležití, míní praotec eura“, in Lidové noviny, 

14. 5. 2011. 
2 Tzouliadis, Tim: Opuštěni. Z velké krize do gulagu: naděje 

a zrada ve Stalinově Rusku, Praha 2010.
3 Kokurin A. I. – Petrov, N. V. (eds.): GULAG (Glavnoje 

upravlenije lagerej) 1918–1960, Moskva 2002. 
4 Djilas, Milovan: Nová třída. Kritika soudobého komunismu, 

Curych 1977, srov. také Voselensky, Michael S.: Nomenklatura. 
Die herrschende Klasse der Sowjetunion, München 1984.

5 Viz Proces s protisovětským trockistickým centrem roku 1937, 
Praha 1950, dále viz Proces s protisovětským pravičácko-trockistickým 
blokem (1938), Praha 1951.

6 Petrov, Nikita – Jansen, Mark: „Stalinskij pitomec“ – Nikolaj 
Ježov, Moskva 2008.

7 Neumannův životopis viz http://de.wikipedia.org/wiki/
Heinz_Neumann_(Politiker). Blíže o něm viz Miller, Reinhard: 
„Heinz Neumanns Bußrituale – auch ein Nachtrag zum Protokoll 
der ,Brüsseler Konferenz‘ der KPD“, in Jahrbuch für Historische 
Kommunismusforschung, 2008, s. 319–3280.

8 Buber-Neumannová, Margarete: Zajatkyní Stalina i Hitlera. 
Svět v temnotě, v tisku, str. 80.

9 Tamtéž, str. 184
10 Tamtéž, str. 187.
11 Černá, Jana: Adresát Milena Jesenská, Praha 1991, str. 123.
12 Životopisný medailon Margarete Buber-Neumannové je 

zpracován podle DNB, „Als Gefangene bei Stalin und Hitler“ 
– Margarete Buber-Neumann zum 20. Todestag, http://
www.d-nb.de/sammlungen/dea/nachr_exil/buber.htm, 
cit. 10. 6. 2011.

Jiří Pernes, historik, působí na Ústavu soudobých dějin 
AV ČR.
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Jaký máte jako historik středověkého křesťanského, židov-
ského a islámského myšlení názor na vztah mezi těmito 
třemi náboženstvími knihy a �loso�ckou činností? A zce-
la konkrétně – myslíte si, že je rozdíl mezi teologií a �loso-
�í v křesťanství a mezi kalámem a falsafou v islámu?

Existuje zde mnoho rozdílů, které jsou však provázané. 
Na jedné straně existuje v každém z těchto nábožen-
ství napětí mezi teologickým a �loso�ckým pólem. Na 
straně druhé zeje mezi teologií v křesťanství a kalámem 
v islámu a mezi �loso�í v křesťanství a �loso�í v islá-
mu, kde je nazývána falsafa, hluboká propast. Napětí 
mezi těmito póly tudíž nevznikají ani nejsou překoná-
vána stejným způsobem.

Hlavní rozdíl mezi �loso�í a falsafou má ve své 
podstatě zřejmě společenskou povahu; spočívá ve slovu 
„institucionalizace“. V islámských zemích zůstává fal-
safa soukromou záležitostí, jíž se zabývá velmi omeze-
ný počet jednotlivců. Velcí islámští �losofové byli ama-
téři, kteří se věnovali �loso�i ve volném čase: al-Fárábí 
byl hudebník, Avicenna lékař a vezír, Averroes soudce. 
Avicenna �losofoval – obklopen svými žáky – v noci, 
tedy poté, co skončil běžný pracovní den. A rád se při-
tom napil vína, aby se trochu posilnil a zůstal čilý.1 Po-
dobně tomu bylo u židů – Maimonides byl lékař a ra-

bínský soudce, Gersonides astronom (a astrolog) a tak 
dále. Velcí židovští a islámští �losofové dosáhli stejně 
vysoké úrovně jako velcí křesťanští scholastici, ale byli 
izolovaní a na společnost měli malý vliv.

Ve středověké Evropě se �loso�e stala univerzitní 
disciplínou a činností, kterou se bylo možno uživit. 
Byla rovněž zdrojem obživy dočasných, obyčejných 
„profesorů �loso�e“, jejichž jména se v příručkách 
objevují zřídka, i když můžeme ze zapadlých koutů 
vytáhnout jejich přednášky, které, jak zjišťujeme, při-
nášejí řadu překvapení. Avšak právě díky těmto mu-
žům �loso�e hluboce ovlivnila smýšlení právníků, lé-
kařů a ostatních lidí, které vyučovali, a stala se tudíž 
společenským faktorem.

To mělo podstatný vliv na vztah mezi �loso�í 
a teologií. Můžeme být naprosto kompetentními ra-
bíny nebo imámy, aniž bychom kdy studovali �loso�i. 
Pro křesťanského teologa je naopak �loso�cké vzdělá-
ní nutnou součástí jeho základní výbavy. Od laterán-
ského koncilu v roce 1215 bylo dokonce povinné. Lze 
říci, že v křesťanství je napětí mezi �loso�í a teologií 
vertikální. Vezmeme-li v úvahu, že všichni teologové 
začínali studiem �loso�e, znamenala tato tenze rozdě-
lení lidí, kteří procházeli stejným typem vzdělání. Obě 
disciplíny hovořily stejným jazykem. V islámu bylo 

Nechovám v úctě žádné náboženství, ani svoje…
Rozhovor Christopha Cervellona a Kristell Tregové s Rémi Braguem

„Jsem Francouz, katolík, �losof vzděláním a vysokoškolský profesor povoláním. Pů-
vodně bylo mojí výzkumnou oblastí klasické řecké myšlení, ale v současné době se 
tato oblast posouvá ke středověku – především židovskému a islámskému.“ To o sobě 
říká �losof Rémi Brague (1947), jenž působí v Paříži i Mnichově a jehož rozmlouvá-
ní se dvěma francouzskými redaktory přinášíme v tomto čísle. Českému čtenáři není 
toto jméno neznámé, především díky překladu jeho knihy Evropa, římská cesta (česky 
PF UK Praha 1994) a díky portrétu v časopise Církevní dějiny (č. 6, podzim 2010). 
Brague patří ke kritickým myslitelům, který analyzoval povahu evropské římské a křes-
ťanské tradice a rozdíly mezi tzv. abrahamskými náboženstvími. V poslední době se 
též často vyjadřuje k problematice vztahu mezi křesťanstvím a islámem a k rozdílné 
kultuře, která vyplývá ze zakladatelských textů obou světových náboženství.
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napětí mezi kalámem a falsafou horizontální a zname-
nalo rozdělení na specialisty různých disciplín, kteří 
napadali legitimitu metod opačného tábora.

Teologie je speci�kum křesťanství. Samozřejmě, 
několik náboženství rozvinulo bohatou nauku – ta se 
někdy vyznačuje mimořádně vysokým stupněm pro-
pracovanosti a ra�novanosti –, která pojednává o dob-
rodružství bohů, předepisuje jejich náležité uctívání 
a vysvětluje jejich případná přikázání. Avšak „teologie“ 
jakožto rozumové zkoumání Boha (jak to vytyčil An-
selm) existuje pouze v křesťanství.

Pravdivost tohoto výroku se vposled zakládá na 
tom, co umožňuje existenci teologie, tj. na logu a je-
ho roli v různých náboženstvích. Zde musím opravit 
výraz ve Vaší otázce. Hovoříte o „třech náboženstvích 
knihy“. Toto slovní spojení se začalo běžně užívat, ale je 
ošidné – již proto, že ho lidé často považují za překlad 
arabského obratu „lid knihy“ (ahl al-kitáb). To je termi-
nus technicus pro náboženství, která předcházela islá-
mu a jejichž přívrženci měli díky tomu, že vlastnili sva-
tou knihu, nárok na právní ochranu (ahl adh-dhimma), 
uznávaný muslimskou obcí. V tomto smyslu se daný 
termín nevztahuje na islám. Pokud jej nicméně použi-
jeme v širším, netechnickém smyslu, islám označuje. 

Vzápětí ovšem vidíme, že v uvedeném spojení je 
další háček, podobný prvnímu: výraz naznačuje, že 
v těchto třech náboženstvích, která – stejně jako jiná 
náboženství2 – skutečně vlastní knihu, je tato kniha 
obsahem zjevení. Jenže v židovství je oním obsahem 
příběh Boha a lidu, který Bůh osvobozuje a vede uče-
ním (tóra), jež mu daroval; pro křesťany je zhuštěním 
předchozí zkušenosti Izraele osobnost Ježíše Krista. 
V psaných textech je zaznamenán tento příběh, nebo – 
v případě talmudu – shromážděna diskuse učenců o in-
terpretaci a aplikaci Božích přikázání. V žádném pří-
padě tyto knihy nepředstavují faktické Boží poselství 
lidstvu. Pouze v islámu je kniha zjeveným předmětem. 
V podstatě je tedy jediným náboženstvím knihy islám! 

Proč na tom záleží? Protože právě způsob, jakým 
Bůh hovoří, právě forma jeho logu, rozhoduje o tom, 
jak se s logem může pracovat. Pokud je Boží slovo zá-
kon, musí být vykládáno a aplikováno s maximální 
přesností. Avšak tento zákon neříká nic o svém zdro-
ji. Pokud je Božím slovem osoba – a opačně, pokud 

je ona osoba slovem oznamujícím, kdo je vysílá –, jde 
o krok k jistému poznání Boha. 

Do jaké míry křesťanství vděčí islámu za své �loso�cké 
a teologické myšlení?

Dovolte, abych nejprve upozornil na jeden základní 
rozdíl, a zabránil tak uvíznutí v nekonečné spleti ne-
dorozumění. Francouzština dokáže rozlišovat „islam“, 
obecné podstatné jméno, které se píše s malým počá-
tečním písmenem a označuje náboženství naprostého 
odevzdání se (což je význam arabského slova) do Bo-
žích rukou, a „Islam“, vlastní podstatné jméno, jež se 
píše s velkým „I“ a označuje civilizaci prodchnutou 
islámským náboženstvím. Dlouhá historie této civili-
zace a rozlehlé území, jež opanovává, jsou však spoje-
ny i s událostmi, které toho mají s náboženstvím spo-
lečného jen málo. Angličtina podobně dokáže rozlišit 
Christianity a Christendom a francouzština le christia-
nisme (náboženství) a la chrétienté (civilizační oblast). 

Existuje něco, za co vděčí le christianisme islám-
skému náboženství? Přísně vzato nikoli, protože křes-
ťanské dogma vykrystalizovalo mnohem dříve, než se 
zrodil v sedmém století islám, a co je ještě důležitější 
– mnohem dříve, než muslimové začali v devátém sto-
letí �losofovat. Tato krystalizace byla výsledkem úsilí 
řady velkých ekumenických koncilů, a církevní otcové 
si pojmové nástroje vypůjčili z řecké �loso�e a zároveň 
ji zásadně pozměnili. To už je ovšem jiný příběh.

A vděčí za něco la chrétienté – křesťanství jako ci-
vilizační oblast – islámské civilizaci? Skutečně vděčí; 
ale dané téma je bohužel až příliš zatíženo ideologií, 
a navíc tu přetrvává řada mýtů. Je například pravda, 
že se někdy zapomnělo na roli, kterou hrálo arabské 
kulturní dědictví?3 Zdá se, že nekonečné omílání této 
teze nemá daleko k propagačnímu triku, jehož cílem 
je prosadit to, co má údajně osvěžit paměť Západu. Je 
třeba, abychom uvedli, kdo (učenci či „intelektuálo-
vé“) popřel význam tohoto dědictví a kdy a v jakém 
kontextu se tak stalo. Na toto téma zazněla celá řada 
názorů. Roli islámu například bagatelizoval v osmnác-
tém století Condillac: „Nevím o tom, že jsme nějak 
podstatně zavázáni Arabům.“ Okrajová poznámka ve 
stejném textu je ještě kategoričtější: „Bránili pokroku 
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lidského myšlení.“ Concordet oproti tomu o generaci 
později uznal, že se Arabové přinejmenším zasloužili 
o uchování a předání antického dědictví. Avšak toto 
uznání doplnil teleologickým vysvětlením, které se 
rozmohlo mezi takovými autory, jako byl Ernest Re-
nan: „Dílo Arabů by bylo pro lidské pokolení navždy 
ztraceno, kdyby nebyli učinili něco pro přípravu trva-
lejší renesance, k níž došlo na Západě.“4 

Po překladu islámských děl ve dvanáctém stole-
tí vděčila scholastika arabskému myšlení za mnohé. 
Zavázána byla především islámským autorům, jako 
byl Avicenna a Averroes – al-Fárábí, první opravdový 
a možná největší islámský �losof (z něhož oba jmeno-
vaní �losofové neustále čerpali), byl totiž překládán 
mnohem méně –, ale také židovským autorům, jako 
byl Maimonides. Ar-Rází, kterého jeho radikální kriti-
ka profecie postavila mimo islámské náboženství a veš-
keré zjevené náboženství, byl převážně znám jako vel-
ký lékař (kterým vskutku byl). Scholastikům nečinilo 
potíže oddělit �loso�cký přínos islámského autora od 
jeho náboženského vyznání. Například Duns Scotus 
uvádí, že Avicenna „smísil své náboženství, tedy Mu-
hammadovo, s �loso�í a že některé Avicennovy teze 
jsou �loso�cké a prokázané rozumem, a jiné v souladu 
s jeho náboženstvím“.5 

Islámské náboženství nebylo na latinském Západě 
takřka vůbec známé. Byzantský Východ ho znal dří-
ve a lépe. Korán byl přeložen do latiny až v polovi-
ně dvanáctého století na naléhání clunyjského opata 
Petra Ctihodného, avšak překlad byl k dispozici jen 
v omezeném počtu exemplářů. Téměř neznámé byly 
i prorocké tradice hadíthů. Výjimku tvořil jen příběh 
o Prorokově „noční cestě“ do ráje, známý jako „Mu-
hammadův žebřík“ (latinsky Liber scale Machometi). 
Toto dílo mělo mimořádný vliv ještě na Danta Alighie-
riho, avšak představovalo pouze nepatrný zlomek celé-
ho korpusu hadíthů.6 

A co se týče islámské „teologie“, ta zanechala v křes-
ťanských zemích jen nepatrnou stopu. Kalám byl znám 
především proto, že ho Maimonides potíral v první čás-
ti svého díla Průvodce zbloudilých. Atomismus a oka-
zionalismus kalámu ovlivnily na rozdíl aristotelského 
kontinuismu spíše �loso�i než teologii. Ti, kteří se roz-
hodli vyvrátit kalám, hledali inspiraci u Maimonida či 

al-Ghazzálího a tím, že převzali jejich myšlenky, tyto 
autory opět uvedli na scénu. Stopy okazionalismu kalá-
mu lze nalézt dokonce i u Malebranche a Berkleyho.7 

A pokud jde o Averroa, jeho – možná až příliš – 
známý spis Fasl al-maqál vydal jeden německý orien-
talista až v devatenáctém století. Ve století patnáctém 
nicméně znali Averroova „teologická“ díla někteří vý-
znamní židé, např. Šimon ben Cemach Duran či Elija 
del Medigo.8 Avšak zatímco Duranovo dílo Předvede-
ní důkazních metod, jež se týkají principů náboženství 
(Examen religionis) bylo v patnáctém století přeloženo 
z hebrejštiny do latiny, k překladu knihy Fasl al-maqál 
zřejmě nedošlo. 

V každém případě je podle mého názoru nezbytné, 
abychom skoncovali s hloupou „hydraulickou“ před-
stavou „vlivů“, podle níž poznání přirozeně stéká svr-
chu dolů. Ve skutečnosti předchází nabídku poptáv-
ka. Texty se překládají, neboť se někdo domnívá, že 
obsahují informace, které lidi potřebují. A právě tuto 
potřebu musíme vysvětlit. V této souvislosti je třeba 
zmínit, že opravdová evropská intelektuální revoluce 
začala mnohem dříve, než se v Toledu i jinde objevi-
la vlna překladů. To prokázal americký právník Ha-
rold J. Berman v důležité knize Law and Revolution: 
e Formation of the Western Legal Tradition.9 Toto 
dílo bylo konečně – po dvaceti letech – přeloženo do 
francouzštiny, významná nakladatelství se však (han-
ba jim!) nezhostila svého úkolu, nechala vydání knihy 
na bedrech odvážného univerzitního nakladatelství, jež 
má ovšem nedostatek prostředků pro distribuci a ma-
lou podporu médií. Intelektuální revoluce, kterou po-
pisuje toto dílo, počíná znovuobjevením (lépe řečeno: 
„vynálezem“) římského práva za tzv. „papežské revo-
luce“, tedy v období boje o investituru koncem jede-
náctého století. K systematizaci práva bylo třeba užít 
jemnějších nástrojů; Západ se proto obrátil na Východ, 
kde nalezl Aristotelova díla o logice a spolu s nimi zís-
kal i zbytek řeckého a arabského dědictví.

Jak si představujete harmonické soužití tří náboženství 
knihy? A vezmeme-li v úvahu, že křesťanství nikdy ne-
přestalo vystupovat jako verus Israel a že islámské nábo-
ženství líčí Muhammada jako klíč k prorokům, je tako-
vé soužití vůbec možné? A neměli bychom ve světle děl 
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Christopha Luxenberga, jenž tvrdí, že účelem koránu ne-
bylo nahradit bibli, ale spíše být její verzí, pochopitelnou 
tehdejším Arabům, změnit názor?

Dovolte mi, abych nejprve uvedl na pravou míru jeden 
či dva drobné omyly, které mi připadají zajímavé. Za 
prvé – výrok, že církev je verus Israel („pravý Izrael“), 
nenajdeme v Novém zákoně, ale pouze u církevních 
otců, počínaje Justinem.10

A dále, pokud tuto představu přijmeme, musíme se 
tázat, jak byla chápána. Znamenala, že církev je jedi-
ným pravým Izraelem, což předpokládá, že židovský lid 
by jím již nebyl? Nebo to znamenalo, že také církev je 
pravým Izraelem, skutečně Izraelem, a že se dooprav-
dy opírá o zkušenost s Bohem Izraele, neboť se chápe 
takříkajíc jako oživené tělo jednoho z Židů?11

Za druhé – korán nehovoří o Muhammadovi jako 
o klíči k prorokům, nýbrž jako o jejich pečeti (33:40). 
V příslušném kontextu není význam tohoto výroku 
zcela jasný, nicméně interpreti ho vykládali jako výpo-
věď, že Muhammadova zvěst zpečetila předchozí po-
selství – jednak proto, že potvrzuje obsah těchto po-
selství, a jednak proto, že uzavírá proroctví. Existuje-li 
zde klíč, nic neotevírá (ani ve smyslu hermeneutické-
ho klíče – jako například „klíče ke snům“); uzavírá. Za 
touto myšlenkou se skrývá nárok na návrat k řadě mi-
nulých prorockých zjevení a na jejich ukončení, nárok, 
který již na počátku třetího století zřejmě vznesl Mání 
(z jeho jména se odvozuje termín „manicheismus“).12

Christoph Luxenberg díla teprve začíná publiko-
vat a já se k nim snažím přitáhnout pozornost veřej-
nosti, která neovládá němčinu.13 Prozatím mají tyto 
knihy suše �lologický charakter. Luxenberg se pokou-
ší ukázat, že jisté obtížně srozumitelné pasáže koránu 
lze vysvětlit na základě syrštiny a že tyto oddíly obsa-
hují křesťanské hymny. Podle jeho názoru je korán, 
přinejmenším částečně, tím, co znamená jeho název 
v syrštině – „lekcionářem“ neboli sbírkou biblických 
textů, jež byla přeložena a upravena pro liturgické úče-
ly. V této oblasti nejsem odborníkem, ale daná hypoté-
za se jeví jako mimořádně přesvědčivá a v její prospěch 
hovoří fakt, že je plodná: leckterý záhadný oddíl je na-
jednou jasný. Budeme nicméně muset počkat na názor 
opravdových znalců.

Co se týče problému platformy soužití tří nábožen-
ství knihy, poukázali jste na základní obtíž. Setkává-
me se zde s paradoxem: nesnáze nepůsobí skutečnost, 
že jedno náboženství považuje druhé za cizí, ale spíše 
určitý způsob výkladu jejich skutečné blízkosti. Židy 
dráždí tvrzení křesťanů, že rozumějí „jejich“ knize lépe 
než oni sami. A křesťany podobně uvádí do rozpaků 
– a často způsobuje, že odmítají uznat islám – to, že 
se islám chápe jako post-křesťanství, předurčené k ná-
hradě křesťanského náboženství. 

Pro islám je trvající existence křesťanství anachro-
nismem. Uvážíme-li, že podle islámských představ 
křesťané zkreslili autentické evangelium, stejně jako se 
židé zpronevěřili autentické tóře, vystupuje islám do-
konce jako pravé křesťanství.14 Nepřichází tedy v úva-
hu, že by se věřící mohli odvolat na společné Písmo. 
To znamená, že z islámského hlediska je „islámsko-
-křesťanský“ dialog rozhovorem mezi pravými křesťa-
ny (tedy samotnými muslimy) a lidmi, kteří se za pravé 
křesťany považují mylně. Proto projevují o dialog větší 
zájem křesťané než muslimové. 

Nebylo by žádoucí, aby mladí učitelé �loso�e, kteří dnes 
stojí před různorodým publikem, dostali během studia 
příležitost seznámit se se středověkou �loso�í a se spletitý-
mi intelektuálními a lidskými vztahy mezi židy, křesťa-
ny a muslimy, aby tak vzrostlo povědomí o mimokřesťan-
ských náboženských a �loso�ckých tradicích, ale také aby 
se – a myslíme to skutečně vážně – zlepšily znalosti o sa-
motném křesťanství? Je například normální, aby taková 
díla, jako je Abélardův Dialog mezi �losofem, židem 
a křesťanem či Kuzari Jehudy ha-Leviho, chyběla v učeb-
ních plánech při výuce �loso�e?

Asi Vás nepřekvapí, když na Vaši první otázku odpo-
vím kladně. Obhajuji tento názor jednoduše pro domo, 
protože přesně totéž se snažím dělat se studenty v ma-
gisterském programu již patnáct let, co učím na Sor-
bonně. Příklady velkých středověkých děl, které jste 
uvedl, jsou dobře zvolené, ale můžeme hovořit obec-
něji o veškerém myšlení tehdejší epochy. Je smutnou 
francouzskou zvláštností, že byl z výuky �loso�e vyřa-
zen středověk, když je toto období nedílnou součástí 
učebního plánu všude jinde, dokonce i ve Spojených 
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státech amerických, tomto výtvoru moderní doby. Ve 
Francii často přeskočí profesor i průměrný student 
osm století dějin myšlení, zastaví se u Platóna (Aristo-
telés jakožto inspirační zdroj scholastiky a Plótinos ja-
kožto „mystik“ jsou nadále poněkud podezřelí) a opět 
začnou u Descarta. Oceňuji, že jste v této souvislos-
ti zmínili Abélarda. Je to jeden z největších francouz-
ských �losofů, jemuž náleží místo po Descartově či 
Bergsonově boku.

Z jiného hlediska jsou díla, která uvádíte – dva dia-
logy od autorů, kteří byli současníky a mohli se navzá-
jem znát –, stejně tak �loso�cká jako náboženská. Je 
tudíž omluvitelné, že netvoří součást studijního pro-
gramu. Naproti tomu existují pojednání Avicennova 
(např. Psychologie) nebo Abélardova (Etika), jež jsou té-
měř čistě �loso�cká. A sv. Tomáš Akvinský, který byl 
skrz naskrz teologem, zahrnul do svého díla Summa 
theologica statě o ctnostech, vášních, zákonech atd., 
jejichž �loso�cká hloubka vzbuzuje obdiv a které by 
mohly sloužit jako úžasné učební texty. 

Averroes se právě dostal na seznam autorů, od nichž 
lze představit jedno dílo u maturitní ústní zkoušky. 
Naplňuje mě to radostí, která však není nezkalená. 
Jednak se obávám, že se Averroes může stát intelek-
tuálním ekvivalentem „milého, použitelného Araba“, 
který by měl být příkladem a jímž se budeme zabývat 
na základě úředního rozhodnutí. A jednak se bude 
– z pochopitelných důvodů – stěží studovat jiný text 
než Fasl al-maqál (ve francouzském překladu: Discours 
décisif ), dílo, jež není příliš odborné a je k dispozici 
v levném vydání. Problém spočívá v tom, že tato kni-
ha tvoří pouze malinký střípek z obrovské Averroovy 
tvorby – Averroes napsal mj. komentář ke každému 
Aristotelovu dílu, a často dokonce komentáře dva, ba 
někdy i tři. Je paradoxní, že právě v těchto komentá-
řích Averroes píše to, co zřejmě považoval za pravdu. 
Aristotelés pro něj ve skutečnosti představoval vrchol 
lidství – samozřejmě po Muhammadovi. To, co řekl 
Aristotelés, bylo tedy pravdivé – tečka. Fasl al-maqál 
je příležitostné dílo, v němž Averroes obhajuje o�ciální 
učení almohadských panovníků, kterým sloužil. A to, 
o čem se bezpochyby bude učit jako o „obhajobě tole-
rance“, je zakončeno výzvou k potírání odpůrců. 

Do jaké míry podle Vašeho názoru náboženské předsta-
vy ovlivňují, všeobecně vzato, náš výklad světa a – což je 
podstatnější – náš pohled na vztah mezi lidstvem a svě-
tem? Toto téma se táhne jako červená nit Vaším dílem od 
knihy Aristote et la question du monde (1988) až po 
La Sagesse du monde (1999). A především – myslíte 
si, že monoteistická zjevení zásadně změnila pohanskou 
představu světa?

Jestliže pod slovy „představa světa“ rozumíme kosmo-
gra�i, popis, jak jsou utvořeny hvězdy, Země, její části 
atd., daná zjevení toho příliš nezměnila. Nebylo to ani 
jejich cílem. Posvátné knihy odrážejí všeobecně sdílené 
pojetí světa tehdejší doby. Již v polovině šestého stole-
tí, tedy mnohem dříve, než vystoupili se svým učením 
Giordano Bruno a – v neposlední řadě – Spinoza, po-
znamenal Ióannés Filoponos, že účelem bible je vést 
lidi k poznání Boha a k životu, který tomuto poznání 
odpovídá, nikoli pojednávat o fyzice.15

Tato zjevení se dokonce ani neomezují na to, co 
nazýváme „monoteismus“. Aristotelés uvádí jejich as-
tronomickou a noetickou variantu v Metafyzice, knize 
lambda. Když se na celou věc podíváme blíže, musíme 
se ptát, zda někdy skutečný polyteismus vůbec existo-
val. Dokonce i Homér předpokládá, že se božské vy-
značuje určitým typem základní jednoty, která bohům 
umožňuje, aby se rozpoznali jako bohové, i když síd-
lí daleko od sebe (Odysseia 5.79nn). Zjevení přinášejí 
spíše konec „kosmoteismu“,16 jenž zřetelně nerozlišuje 
mezi božským a hmotným.

S monoteistickými náboženstvími se nemění popis 
hmotného vesmíru a různé formulace tohoto popisu, 
ale spíše způsob, jakým člověk vyjadřuje pocit z vlast-
ní přítomnosti ve vesmíru. Na začátku knihy La Sa-
gesse du monde jsem uvedl čtyři ideálně-typické mode-
ly: model „Timaios“ (zhruba řečeno se jedná o hlavní 
proud antické �loso�e od Platóna po Prokla včetně 
stoiků), Epikúros, „Abraham“ a gnóze. Tyto modely 
se opírají o rámcově podobné popisy světa, ale kaž-
dý z nich nabízí jinou odpověď na otázku: „Co dělá-
me na této Zemi?“ Napodobujeme obdivuhodný řád 
nebeských těles; pohodlně se zabydlujeme na ostrově 
lidskosti plujícím lhostejným vesmírem; přibližujeme 
se stvořiteli dobrého světa tím, že posloucháme jeho 
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zákon nebo následujeme jeho Syna; anebo prcháme, 
nikoli, jak nás zve Mallarmé, là-bas, nýbrž do nebes-
kých výšin, vstříc neznámému Bohu, a opouštíme tak 
nedokonalý svět či svět, který se podobá vězení? An-
tický a středověký model, jenž se udržel po dobu dob-
rého půldruhého tisíciletí, vzešel z kompromisu mezi 
„Timaiem“ a „Abrahamem“. Nezajímá mě však jeho 
popis (ačkoli jsem jej do určité míry popsat musel), ale 
problém, který vznikl tím, že daný model zmizel s ná-
stupem moderní doby, a my jsme osaměli. V hmot-
ném světě není nic, co by odpovídalo na etickou po-
třebu člověka. 

Pro premoderního člověka samozřejmě nebyl cha-
rakter světa, který vnímal jako kosmos, modelem, jenž 
by měl být v doslovném slova smyslu následován. 
Předstírat, že tomu věříme, je nekorektní. Zábavně 
to lze vysvětlit pomocí Kantova pojmového aparátu. 
Role kosmického řádu je analogická postulátům prak-
tického rozumu. Tyto postuláty – svobodu, existenci 
spravedlivého Boha a nesmrtelnost duše – není možno 
použít jako základ mravního zákona. Ten si dostačuje 
sám a nepotřebuje se opírat o žádnou vnější autoritu, 
neboť zdrojem jeho závazku je autorita vnitřní. Pos-
tuláty slouží jako záruka možnosti nejvyššího Dobra 
– tj. souladu mezi požadavky Zákona a řádem reálné-
ho světa. Mohli bychom říci, že kosmos nebyl ani tak 
modelem vyžadujícím konformitu, jako spíše vzorem, 
který ukazoval – jednoduše proto, že existoval –, že 
etické jednání je možné. Hlavní rozdíl mezi premo-
derní představou světa a Kantovou mravností spočívá 
v tom, že uskutečnění dobra je pro Kanta pouze pos-
tulátem. Zůstává takříkajíc ve sféře víry a naděje. Pro 
antického a středověkého člověka byla naproti tomu 
svrchovanost dobra zřejmá již z kosmické harmonie. 
Pouze ji bylo třeba vzít na vědomí. 

Je-li pravda, že monoteistická náboženství změnila „po-
hanskou“ představu světa, neplatí vposled rovněž to, že 
víra v Boha je v jistém smyslu odmítáním světa, jaký je 
a jak se jeví nepředpojatému pozorovateli, což má pod-
le logiky „spojitých nádob“ (kterou nalezneme například 
u Nietzscheho) za následek, že vše, co upíráme Bohu, je 
pro svět ziskem?

Je pravda, že jsem měl příležitost zaznamenat u Nie-
tzscheho dost prosté zpodobnění vztahu mezi božským 
a lidským, podle kterého znamená zisk v jedné oblas-
ti ztrátu v oblasti druhé. Nietzsche samozřejmě vyslo-
vil mnoho působivých myšlenek. Avšak v jeho spisech 
se objevuje naprosto otřepaná podoba „hydraulické“ 
představy: „Je kdesi jezero, jež si jednoho dne zakázalo 
odtékat, a tam, kudy dosud odtékalo, navršilo val: od 
té chvíle stoupá toto jezero výš a výš. Možná nám právě 
ono odříkání propůjčí také sílu, s níž lze odříkání samo 
snést; a možná bude i člověk stoupat stále výš, jakmile 
už nebude odtékat směrem k bohu.“17 Daný důraz se 
nenápadně vynořuje již u mladého Hegela a s plnou 
razancí u Feuerbacha. Dnes si v této myšlence libu-
jí i průměrnější myslitelé: člověk musí vyžadovat své 
dobro, údajně projektované do Boha, atd. Chtěl bych, 
aby mi někdo vysvětlil slovo „projektovat“, kterému, 
jak se zdá, každý rozumí. 

Pokud by uvedená představa vystihovala vztah mezi 
světem a Bohem, je nutno dát za pravdu Prométheo-
vi (máme-li na mysli romantickou interpretaci této 
postavy). Kolik je v tom však naivity! Předně se tu 
předpokládá, že mezi Bohem a člověkem probíhá vý-
měna stejnorodých statků, které jsou co do množství 
omezené, a vše se odehrává v tomtéž systému. Jedno 
z prvních pravidel teologie ovšem zní, že nehovoříme 
o lidských a Božích vlastnostech (spravedlnost, moc, 
moudrost atd.) ve stejném smyslu. Je zde zapotřebí 
trochy novoplatónské léčby: ideje nevlastní kvality, 
které poskytují; a stejně tak je třeba malé dávky teolo-
gie: myslím teologie teologů, nikoli směsi, kterou do-
hromady slepili profesoři �loso�e. Dovolte mi, abych 
Vám k úvaze předložil dva výroky Tomáše Akvinského: 
„Ubírat z dokonalosti tvorů znamená ubírat z dokona-
losti Boží moci.“ „Neškodíme Bohu, pokud neškodí-
me vlastnímu dobru.“ 18

Četba Vašich děl vzbuzuje dojem, že Kantovo základní 
rozlišení heteronomie a autonomie nemá, mírně řečeno, 
trvalou platnost. Zdá se, že Vaše minulé knihy, včetně 
spisu La loi de Dieu, podporují myšlenku (nebo jsme Vás 
špatně pochopili?), že pokud člověk odmítne Boží zákon, 
musí nutně přijmout zákon světa. 
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Linie myšlení, kterou mi přisuzujete, je v zásadě zcela 
tradiční: nikdo nemůže uniknout zákonu. Otázka zní, 
jakému zákonu. Ten, kdo nehledí na vyšší zákon, spa-
dá pod zákon nižší. Pokud nerespektujeme zákony kra-
sobruslení, spadneme – dovolíte-li mi užít tento výraz 
– pod omezení zákona přitažlivosti. Něco podobného 
platí pro zákon rozumu. Odvrhneme-li jej, podrobu-
jeme se zákonům přírody, a to, že příroda závisí na sta-
tice, biologii či psychologii, je lhostejné. Kant patří do 
téže tradice: řekl by, že pokud odmítneme mravní zá-
kon, musíme nutně přijmout zákon svých sklonů, a to 
je patologické. Tento koncept je kantovskou verzí „zá-
kona v údech“, o němž se zmiňuje sv. Pavel (Ř 7,23)19 
a který byl ve středověku znám jako fomes (troud). Aby-
chom se trochu pobavili, můžeme toto slovo přeložit 
etymologicky jako „ce qui fomente“ (to, co rozněcuje). 
Jsme buď osoby (sujet), nebo nevolníci (assujetti). 

Co se týče rozlišení mezi autonomií a heteronomií, 
Kantovo pojetí bylo propracovanější než koncept jeho 
následovníků. Přetrvává sklon chápat Kantovu myš-
lenku autonomie ve světle moderního projektu lid-
ské emancipace a ovládnutí přírody. Kant koketoval 
s touto tendencí například v textu jednoho ze svých 
obdivovatelů, který reprodukuje v díle Spor fakult.20 
Je až humorné, že Kant, pro nějž zákon představoval 
čiré potlačení patologického, by měl být zařazován do 
skupiny emancipátorů! 

Kant pokračuje v tradici redukování zákona na im-
perativ, která začíná u Dunse Scota a Viléma Ockha-
ma, objevuje se u Marsilia z Padovy a poté u Suaréze 
a Hobbese. Boží zákon byl chápán jako vnější přiká-
zání, nikoli jako vnitřní logika stvořených věcí. Féne-
lonův student Andrew Ramsay formuluje pojetí záko-
na, jež tvořilo základ středověkého vidění světa, takto: 
„Zákon není obecně vzato ničím jiným než pravidlem, 
kterým by se každá bytost měla řídit, aby jednala podle 
své přirozenosti.“21 

Pokud vezmeme v úvahu, že svět a zjevená kniha mají 
– jak prohlašovali středověcí lidé (např. „platonik“ Alan 
z Lille nebo augustiniánská tradice, ačkoli do ní patřil 
i kosmoklasta Bonaventura) – jednoho a téhož autora, 
může být moudrost světa, kterou znali Řekové, kladena 
do protikladu s moudrostí Boží? 

Obraz dvou knih, jež musí být uvedeny v soulad, je 
starý a dobrý. Moudrost světa, ke které se snažím pro-
niknout a která je ve skutečnosti řecká, má s „moud-
rostí světa“, o níž sv. Pavel prohlašuje, že ji Bůh „uči-
nil bláznovstvím“ (1K 1,20), společný pouze název. 
V prvním případě hovoříme o pozoruhodném řádu 
hmotného vesmíru; v případě druhém o lidské exis-
tenci, která se touží odpoutat od Boha a chce se v jed-
nání řídit vlastní logikou. 

Srozumitelně ozřejmit význam středověkého ob-
razu knih by bylo možné například tak, že bychom 
vzali vážně myšlenku prozřetelnosti. To znamená, že 
bychom nepřijímali velmi rozšířenou současnou před-
stavu, že Bůh vstupuje do naší situace, aby nás vytá-
hl z bryndy, ale spíše představu středověkého člověka. 
Doufám, že o tomto tématu někdy napíšu knihu, pro 
niž mám zatím alespoň název: À chacun selon ses besoins 
(Každému podle jeho potřeb). Středověké pojetí prozře-
telnosti předpokládá Boha, jenž dává. A není spojené 
s očekáváním něčeho na oplátku – protože co by Bůh 
mohl potřebovat? Bůh nedává nějaké přídavky ke stvo-
řeným věcem. Jeho dar spadá v jedno se samotnou při-
rozeností každé stvořené věci, s přirozeností, jež je této 
věci uštědřena. 

Bůh dává každému tvoru – podle jeho přirozenosti 
– to, co tento tvor potřebuje, aby dosáhl dobra. Nena-
hrazuje tvora při vytváření jeho dobra. A čím výše se 
nachází příčka žebříčku – od nerostů, přes rostliny až 
po zvířata a člověka –, tím více Bůh tvora zmocňuje, 
tím více mu svěřuje péči o sebe sama. Když svou pro-
zřetelnost poskytuje člověku, tato prozřetelnost (pro-
vidence) se proměňuje – a zde zaznívá vědomá slovní 
hříčka – v prozíravost (prudence); prozíravostí přitom 
nemám na mysli prostý fakt obezřetného hledění do 
budoucnosti, ale veškerou praktickou moudrost, kte-
rou Aristotelés nazval fronésis. Zde se setkává Boží 
a lidská moudrost.

Chtěli bychom Vám položit poněkud provokativní a ne-
moderní otázku: Nakolik může být ateista dobrým ob-
čanem, vezmeme-li v úvahu, že náboženství a politika 
jsou pevně propojeny (jak ukazuje mj. existence městských 
bohů nebo Petrarkovy úvahy z poloviny čtrnáctého století 
o křížové výpravě)?22 Musíme se vrátit – jako například 
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Leo Strauss – k určitému druhu klasické politické �loso-
�e, abychom mohli přemýšlet o nezávislosti politické sféry 
na sféře náboženské?

Nemoderní otázky jsou vždy dobré, pokud přesně ur-
číme jejich stáří. Takové je jedno z poučení, které mů-
žeme získat četbou Strausse. A navíc je to, co Strauss 
píše o klasickém politickém myšlení, mnohem propra-
covanější – neřku-li spletitější –, než je patrné z inter-
pretací některých černobíle uvažujících autorů. V kaž-
dém případě nelze tak důvtipnou knihu, jako je Přiro-
zené právo a dějiny, redukovat na spis, který obhajuje 
návrat k antice. A to nemluvím o zbytku jeho díla. 

Problém občanství ateistů, tedy jedna z těchto „ne-
moderních“ otázek, se vyhrotil v 17. století, kdy o něm 
psali Bayle a Locke. Způsob, jakým k tomuto problé-
mu přistupovali, do značné míry ovlivňuje ještě nás.

John Locke se v Dopisu o toleranci (1689) zasazo-
val o uzavření gentlemanské dohody mezi anglickými 
protestantskými církvemi. Vyřadil z ní katolíky jakož-
to agenty cizího vladaře – papeže. A vyloučil rovněž 
ateisty. Jeho důvod se může zdát divný, nicméně je zá-
važný: ateisté nejsou způsobilí skládat přísahu, neboť 
na co by mohli přísahat? „Sliby, úmluvy a přísahy, jimiž 
je lidská společnost vázána, nejsou pro ateistu závaz-
né a svaté; když odstraníte Boha, třeba jen v myšlen-
kách, vše se rozpadne.“23 Můžeme se tomu smát, ale 
potom se podobáme „nevěřícím“, kteří se smějí, když 
jim Nietzschův pomatenec oznamuje Boží smrt.24 Ve 
skutečnosti se za poněkud komickým problémem pří-
sah skrývá veškerá otázka smyslu.

Dovolte mi, abych připomněl, že Ústava Francouz-
ské republiky (pátá téhož jména, platná od roku 1958) 
cituje celou Deklaraci lidských práv z roku 1789, ve kte-
ré stojí, že francouzský lid koná veškeré věci „v přítom-
nosti a pod záštitou Nejvyšší bytosti“. Tento výraz ne-
označuje pouze neživotného Boha-hodináře osvícen-
ství, ale také, například u Fénelona, Boha křesťanského. 
A nikdo tuto zmínku o Bohu nepovažuje za nepřijatel-
nou. To znamená, že uplatňovaná práva netvoříme, ale 
bereme na vědomí. Problém, před kterým stojí moder-
ní demokracie, spočívá v tom, že co někdo učiní, druhý 
může opět zrušit. To, co ustanovili pouze lidé – „práva“, 
„důstojnost“ atd. –, mohou titíž lidé jednou odvolat. 

Bayle skvěle převedl a přeformuloval starý Plútar-
chův paradox: je lepší být ateista než pověrčivý. Záro-
veň však problém, který byl pro Plútarcha psychologic-
kého rázu, přesouvá do politické oblasti: ateista je mí-
rumilovnější člověk než ten, kdo je pověrčivý. Pokud 
přijmeme Hobbesovo tvrzení, že lidská obec se zakládá 
na strachu ze smrti, náboženství je v samotné podstatě 
nebezpečné. Pověrčivého člověka, který se bojí pekla 
víc než smrti, nemůže zastavit nic – osmnácté století 
totiž v zásadě akceptuje Hobbesův předpoklad, vytvá-
ří „fanatismus“ jako strašáka. A právě jako „fanatičky“ 
zemřely za revoluce pokojné jeptišky pod gilotinou. 

Před tímto problémem stojíme i dnes: na jedné 
straně se tážeme, co dovede odstrašit sebevražedného 
atentátníka. Na straně druhé je třeba konstatovat: jest-
liže nám naše nejzákladnější ctnost, „tolerance“, doká-
že zabránit v zabíjení, je stále nutné prokázat, že také 
dostačuje k tomu, aby v nás probudila touhu žít. Před-
kládám Vám k úvaze úryvek z Rousseaua: „e princi-
ples … war itself.“25

Jestliže problém spočívá v tom, že je třeba zajistit mí-
rumilovné soužití členů příslušné společnosti, nebo se 
dokonce postarat o to, aby se mezi ně co možná nejspra-
vedlivěji rozdělily dostupné zdroje, stačí se pouze do-
hodnout na plánu, jenž umožní maximalizaci výhod. 
A k tomu nepotřebujeme žádný druh transcendence. 
Platí to však jen pro to, co jsme si zvykli nazývat (zcela 
příznačně) termínem ekonomického původu jako „spo-
lečnost“. Tato společnost je v zásadě společenstvím žijí-
cích osob, které je způsobilé zvát nové členy nebo je vy-
lučovat. Háček je v tom, že lidstvo jakožto zvířecí druh 
neustále přichází o jednotlivce, a proto nemůže přetrvat, 
aniž by je nahrazovalo jinými jedinci, které může „čer-
pat“ pouze ze sebe. Člověk není pouze smrtelný, ale – jak 
uvádí Hannah Arendtová – i „rodilý“. Víme-li, co dělá-
me, proč máme na svět přivádět děti, které zjevně nežá-
daly o to, aby se narodily? Pokud je „život obchod, který 
nekryje vlastní náklady“ (Schopenhauer), všichni rodi-
če jsou bez přehánění zločinci. Přivádíme-li děti na svět, 
aby nás podporovaly ve stáří, je to ještě horší: využití dru-
hého jako prostředku už nelze hnát dále. Děláme-li to 
však proto, abychom druhým umožnili „nádherný výlet 
realitou“,26 výborně! Stále je však třeba ukázat, že život – 
veškerý život – je tak nesouměřitelným dobrem, že může 
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vyvážit utrpení, které je jeho součástí, utrpení, jež z po-
vahy věci nemůže znát nikdo, kdo se nenarodil. Jediné 
východisko zde nabízí metafyzika.

Chápou tři náboženství knihy teologicko-politický pro-
blém podobně?

Teologicko-politický problém je pouze dílčí aspekt 
širšího problému, který jsem poněkud pedantsky na-
zval „theio-praktický“. I když se první formulace sta-
la klasickou, má ve skutečnosti tři nevýhody. Předpo-
kládá, že je člověk vyznavačem náboženství, v němž je 
možná teologie ve výše uvedeném smyslu, a také to, že 
se člověk hlásí k náboženství, v němž na sebe božské 
(v řečtině neutrum: theion) bere podobu osobní nebo 
nadosobní bytosti (v řečtině maskulinum či femini-
num: theos). A konečně zužuje předmět praktické �lo-
so�e pouze na jednu oblast, spravování obce. Nechává 
tak stranou vedení jednotlivce (etika) a „domácnosti“ 
(ekonomie: vztah mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, 
mezi nadřízenými a podřízenými).

Úzký problém vztahu politické oblasti k oblasti ná-
boženské není nejnaléhavější. Jejich faktické oddělení 
existuje v různých podobách téměř všude.

Křesťanství se nikdy nepřestalo dohadovat o kon-
krétním modu vivendi mezi těmito sférami. K dané 
situaci došlo paradoxním způsobem: církev sekularizo-
vala středověký stát tak, že mu přiřkla jeho vlastní úlo-
hu – udržování míru. Stalo se to navzdory státu, pro-
tože ten snil pouze o své posvátnosti. „Jakkoli to může 
znít paradoxně … bylo to jednání papežů, které od je-
denáctého století směřovalo k ‚laicizaci‘ politické moci 
tím, že jí zbavovalo veškeré iniciativy v duchovních zá-
ležitostech.“27 Dojít k tomu mohlo proto, že křesťan-
ství od samého počátku prohlašovalo, že je nezávislé na 
římském státě, který nejenom již existoval, ale dokon-
ce křesťanství potíral. Židovství se konstituovalo tak, 
že se těsněji přimklo k tóře, kterou obehnalo hradbou 
jakožto jediný princip identity, jenž mu zbyl po zániku 
židovského státu. Pro židovství je tudíž charakteristic-
ká absence politické dimenze. Co se týče islámu, stát 
v Medíně i říše, která vznikla díky arabským výbojům, 
se zrodily dobrých dvě stě let před tím, než se islám-
ské náboženství začalo zřetelně odlišovat od ostatních 

monoteistických náboženství a než se šarí’a stala pro-
tiváhou politické moci chalífů. 

Otázka, kterou nazývám „theio-praktická“, nic-
méně zůstává nezodpovězena. Zní: „Existují Boží při-
kázání, která nám toho ukládají více – nebo ukládají 
něco jiného –, než každému člověku přikazuje prak-
tický rozum?“

Jaký máte názor na zapojování znalostí historiků do dneš-
ního �loso�ckého a teologického diskursu?

Historie patří do dobrého tuctu významných disciplín, 
které jsem ke své lítosti nestudoval. Známá je odpověď 
Gastona Bachelarda na čísi poznámku, že všichni věd-
ci mají svou �loso�i. Bachelard odvětil, že také �loso-
fové mají svou vědu. Totéž můžeme prohlásit o histo-
rii. Příliš často se předpokládá, že vše, co je zapotřebí 
k tomu, abychom se zabývali dějinami �loso�e, je být 
�losofem, a že historická metoda je něco samozřejmé-
ho nebo se ji lze naučit za pochodu. Představa průměr-
ného profesora �loso�e o středověké historii je téměř 
stejnou karikaturou jako představa prostého člověka. 

Lze věřit v rozum, když se dnes paradoxně zdá, že je ro-
zum od začátku dvacátého století v krizi, zatímco řada 
náboženských věr prospívá? V této souvislosti jste hovořil 
o „úzkosti rozumu“. Co tím myslíte?

Opravdu jsem jeden článek nazval L’angoisse de la rai-
son.28 Lidé neustále hovoří o vzestupu iracionalismu. 
Nahánět čtenářům husí kůži je živností mnoha pisál-
ků. Tito lidé si nechtějí klást otázky, proč je „racionalis-
mus“, jejž obhajují, tak málo přitažlivý. V každém pří-
padě mě případný nárůst iracionalismu příliš netrápí. 
Dovolte mi poznamenat, že vztah mezi racionalismem 
a iracionalismem je mimořádně spletitý a že historická 
představa postupného vzestupu ke světlu je jednoduše 
výsledkem zapomnění na stíny, které toto světlo nutně 
vrhá. Zde jsou dva příklady: magie nedosáhla vrcholu 
ve středověku, nýbrž těsně před jeho začátkem a těsně 
po jeho konci. První vrchol nastal v pozdním novopla-
tonismu: Proklos († 485) přisuzoval magii (či „theur-
gii“) vyšší význam než veškerému lidskému vědění;29 
druhý vrchol přišel s oživením novoplatonismu ve Flo-
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rencii patnáctého století. Neměli bychom zapomenout 
ani na obsah Newtonovy proslulé truhlice. Tento vel-
ký myslitel se zajímal jak o výklad Zjevení Janova, tak 
o nebeskou mechaniku. Magie a věda jsou dvojčata, 
avšak jednomu se dařilo, zatímco druhé hynulo. 

Skutečné nebezpečí tkví v paradoxu Vaší formula-
ce: „věřit v rozum“. Pro osvícenskou ideologii, která 
je stále rozšířená mezi intelektuálním proletariátem, je 
možné buď jedno, nebo druhé: buď věříme, nebo jsme 
rozumní. Má se za to, že rozum ničí víru a nahrazuje ji 
věděním. To, že je rozum předmětem víry, je poněkud 
těžce stravitelné. Avšak již Nietzsche rozpoznal ve víře 
v pravdu poslední ozvěnu platónské a později křesťan-
ské víry („platonismus pro lid“).30

Mnozí lidé, kteří si o sobě myslí, že jsou racionalis-
té, a dokonce píší velmi zbytečná polemická díla proti 
těm, jež nazývají iracionalisty (a ti jejich spisy nečtou), 
jsou vposled stejně iracionální jako terč jejich útoků. 
Mají za to, že rozum je jednoduše epifenomenem ira-
cionálního – například výsledkem přirozeného výběru 
u jistého druhu živočichů, a že tento druh – nazývaný 
homo sapiens – a život jako takový je výsledkem řady 
náhodných událostí v průběhu evoluce. Otec Brown, 
detektiv z Chestertonových knih, koneckonců správ-
ně říká: „Lidé vytýkají církvi, že snižuje rozum, ale je 
to právě naopak. Jediná církev rozum vyvyšuje. Jediná 
církev učí, že Bůh je sám vázán rozumem.“31

„Krizi“ rozumu doprovází, jak jsme uvedli, vzmach ur-
čitých náboženských hnutí. Přesto se v Evropě hovoří o vše-
obecné nevíře a zevšednění ateismu. Lze vidět spojitost mezi 
odbožštěním světa a „vzdalováním se“ křesťanského Boha? 
V souvislosti s Janem od Kříže píšete, že Novým zákonem 
se paradoxně „božské nepřiblížilo, nýbrž vzdálilo“.

Tento výrok, který se vztahuje k Janovi od Kříže, je 
částí komentáře k jedné z jeho nejpůsobivějších pasáží 
a neměl by být vytrhován z kontextu.32 Začal jsem od-
dílem, v němž sv. Jan vysvětluje, že Bůh již nemá, co by 
nám dal. Ne proto, že nám chce něco odpírat, ale právě 
proto, že nám dal vše naráz v daru svého Syna. 

Pohanské božstvo je přítomné všude. Je součástí 
inventáře. Řečtí bohové jsou „bohové Řecka“ (jak říká 
Schiller); jsou součástí krajiny. Z tohoto důvodu není 

nutné v ně „věřit“. Biblický Bůh soustřeďuje veškerou 
svatost v sobě, což může vzbuzovat dojem desakraliza-
ce či odkouzlení světa, o němž se hovoří od dob Maxe 
Webera, dojem, jenž může velmi dobře vyvolat určitý 
druh nostalgie. Nyní je však třeba dodat, že posvátnost 
se týká věcí, nikoli svobody. Žádná svoboda nemůže 
být posvátná. Zato může být svatá. Vystupuje-li biblic-
ký Bůh jako osoba, nejedná se výhradně o desakralizaci 
světa, nýbrž také o přeměnu posvátnosti ve svatost.

Bůh, jenž se zjevuje jako osoba, vyžaduje svobodu. 
Proto se dává pouze ve víře. Víra je takříkajíc přimě-
řený orgán vnímání božského, stejně jako oko vnímá 
barvy nebo mysl chápe pojmy. Otázka potom zní, zda 
rovněž učinit krok ke svatému, nebo zůstat v posvát-
ném. V druhém případě se musíme buď přizpůsobit 
odkouzlenému světu, nebo (a to je podle mého názoru 
ještě nebezpečnější) se pokusit do téhož odkouzleného 
světa násilně opět zavést umělou posvátnost. 

V současnosti se hodně hovoří o místu, které by mělo 
být (nebo nemělo být) vyhrazeno křesťanskému dědictví 
v budoucí evropské ústavě. Vy jste napsal úspěšnou kni-
hu o evropské identitě (Europe, la voie romaine). Jaký 
máte názor na vztah křesťanství a Evropy, která je stále 
méně křesťanská?

Nejsem přesvědčen o tom, že je třeba za každou cenu 
vkládat do evropské ústavy preambuli, která by připo-
mínala minulost. Pokud je zmínka o dějinách považo-
vána za nezbytnou, bylo by jednoduše hloupé, kdyby-
chom se spokojili s vágním připomenutím evropského 
náboženského a humanistického (použiji-li britského 
eufemismu pro „ateistický“) dědictví. Proč nenazývat 
věci pravými jmény a neuvést obě náboženství, která 
byla určující pro kulturní prostor známý jako „Evro-
pa“, tedy židovství a křesťanství? Problém tkví v tom, 
že si lidé často pletou uznání faktu s dožadováním se 
práva a připomenutí minulosti s volbou budoucnosti. 
Každý si přece může svobodně přát, aby se Evropa na-
dále vzdalovala křesťanství. Úmyslné ignorování minu-
losti však není nic jiného než přijetí logiky ideologie. 
Joseph H. Weiler, praktikující žid a profesor evropské-
ho práva na Newyorské univerzitě, napsal mimořádně 
zajímavou knihu, v níž obhajuje křesťanskou identitu 
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Evropy argumenty, které jsou z větší části právnické.33 
Doufám, že tato kniha jednou vyjde francouzsky. 

(Velmi relativní) úspěch mé knihy o Evropě, její 
překlady atd. mě nepřestávají udivovat. Někdy však 
zmalomyslním a říkám si, jestli bych neudělal lépe, 
kdybych byl býval využil čas, který jsem strávil nad 
psaním této knihy, na to, abych se naučil egyptsky 
nebo akkadsky. Výhodou je, že civilizace, které použí-
valy tento jazyk, naprosto zanikly. Jsou však Evropané 
skutečně naživu? Chtějí v životě pokračovat? Nebo to 
jsou zombie, které se zběsile zmítají, aby vzbudily zdá-
ní, že opravdu žijí? 

Poslední a možná poněkud osobní otázka: Jaké místo 
může vyhradit vyznavač jednoho náboženství ostatním 
náboženstvím? 

Místo ve své knihovně. Jakožto kultivovaný člověk v ní 
ponechá prostor pro jejich spisy a bude se snažit je tro-
chu poznat, aby o nich neříkal naprosté hlouposti. Pří-
padně může u jinověrců objevit krásná vyjádření nábo-
ženského citu a zbožně tato vyjádření převzít. 

A může chovat tato náboženství v úctě? Přísně vza-
to nikoli. Ne proto, že je či není věřící, ani proto, že je 
stoupencem náboženství X, a ne Y, ale zcela jednoduše 
kvůli tomu, že zná význam slov. Náboženství jsou pou-
ze věci a chovat v úctě lze pouze osoby. Chovat v úctě 
věc je možné stejně málo jako poslouchat obraz. Ne-
chovám v úctě žádné náboženství, ani svoje. Chovám 
v úctě věřící lidi všech náboženství, nikoli proto, že 
jsou věřící, ale protože jsou lidskými bytostmi. 

Přesněji řečeno: necením si víry jako takové. Příčí 
se mi zvyk považovat akt víry za něco, co je hodnotné 
samo o sobě, nezávisle na obsahu. A pociťuji nedůvěru 
k těm, kdo se pokoušejí odhalit spojitosti mezi „věří-
cími“, či je dokonce považovat za jednu skupinu, aniž 
by se ptali, čemu věří. Člověk může koneckonců „věřit“ 
v létající talíře! Také tu byli upřímní nacisté a přesvěd-
čení leninisté. A kartaginští otcové, kteří upalovali syny 
jako oběť bohu Molochovi (tuto scénu líčí Flaubert, ale 
zakládá se na skutečnosti), museli silně „věřit“.34 Pro mě 
je víra tak dobrá jako její předmět, ani více ani méně.

Protože až příliš rád provokuji, zašel bych tak dale-
ko, že bych požadoval právo nenávidět náboženství. Na 

mysli mi tane Ješajahu Leibowitz, všestranný izraelský 
vědec a učenec, jenž zemřel před několika lety. V jed-
nom rozhovoru prohlásil: „Nenávidím křesťanství.“ 
Francouzský překladatel, který je můj přítel a jemuž 
vděčím za tuto historku, mi řekl, že když navrhl po-
užít slovo „ošklivit si“, Leibowitz, jehož bezchybná 
francouzština připomínala osmnácté století, pomalu 
a zřetelně odvětil: „Ne, ani sone, nenávidím.“ Rychle 
dodávám, že Leibowitz byl ve skutečnosti ten nejmíru-
milovnější člověk pod sluncem. V politice byl určitým 
druhem radikální holubice. Požadoval okamžité vykli-
zení okupovaných území a vládu vlastní země přirov-
nával k vedení nacistického Německa! A ke křesťanům 
nechoval žádnou nenávist. Mě jakožto křesťana tato 
věta samozřejmě vůbec netěší. Mrzí mě a je mi líto, že 
zazněla. Myslím, že se zakládá na omylu. Je mi však 
bližší než nadšení na povel, které vidíme u jistých pro-
fesionálních účastníků mezináboženského „dialogu“.

Uvedu jiný příklad: Ignáce Goldzihera, maďarské-
ho Žida z přelomu devatenáctého a dvacátého století 
(† 1921) a možná největšího islamologa, jaký kdy žil 
– jeho články jsem právě znovu vydal ve francouzšti-
ně. Byl to člověk, který byl doslova znechucen křesťan-
stvím, obzvláště katolickým.35 Kdybych měl možnost 
ho potkat, neřekl bych mu: „Jak hanebné je nenávi-
dět!“ A už vůbec bych ho nenazval politicky nekorekt-
ním sprostým křesťanofobem. Zeptal bych se ho: „Jaké 
k tomu máte důvody? Co přesně se Vám nelíbí na křes-
ťanství?“ A snažil bych se mu ukázat, že jeho námitky 
nezasahují jádro, nedotýkají se podstaty křesťanství, 
ale pouze vedlejších jevů. 

(A ještě jedna podotázka: Proč zůstáváme křesťany?)

Slovo „zůstávat“ ve Vaší otázce naznačuje, že křesťané 
představují zadní voj, který zaspal. Zdá se, že nábožen-
ský cit a jeho nejrůznější (ba i ty nejdivočejší) projevy 
na tom mnoho nemění. Máte však pravdu v tom, že 
velké křesťanské církve jsou na ústupu. Dodávám, že 
pro Evropu platí totéž a že – obecně vzato – křesťanů 
ubývá méně než Evropanů.

Váš dotaz je možné pochopit jako faktickou otázku 
ve smyslu známého článku Benedetta Croceho „Proč 
se nemůžeme nazývat ‚křesťané‘“ (1944).36 Tážeme 



44 Kontexty 3/2011 45Texty

se tedy, co je v naší civilizaci ještě určované křesťan-
stvím. Croce neměl v úmyslu napsat historickou apo-
logii křesťanství. Zcela naopak – prohlašoval, že mo-
derní sekularismus je legitimním dědicem křesťanství, 
z něhož převzal veškeré pozitivní aspekty.

Vadí mi, když se mluví o křesťanském dědictví Ev-
ropy. A ještě více mi vadí, když se hovoří o „křesťanské 
civilizaci“. Křesťanství založili lidé, kteří se o „křesťan-
skou civilizací“ nestarali ani za mák. Zajímal je Kristus 
a to, jak jeho příchod ovlivňuje celou lidskou existenci. 
Křesťané věřili v Krista, nikoli v křesťanství jako tako-
vé; byli křesťany, nikoli „křesťanisty“37. 

Přenesení křesťanské reality do institucí trvalo celá 
staletí. Pomyslete na to, jak dlouho církvi trvalo, než 
změnila zakořeněné zvyky a prosadila souhlas snou-
benců jako jedinou nezbytnou podmínku uzavření 
manželství. Pověstné monogamní manželství, které 
nyní nazýváme „tradiční“, bylo ve skutečnosti těžce 
vydobytou novinkou. Skutečně tradiční je smlouva 
o sňatku, uzavřená mezi dvěma rodinami, které se na 
názor budoucích manželů ptaly pouze zřídka. Až do-
nedávna hleděla tzv. „křesťanská“ společnost nelibě na 
ty, kdo uzavřeli manželství – samozřejmě za přítom-
nosti kněze –, proti vůli rodičů nebo bez ohledu na 
společenské konvence. Zde je výmluvný příklad: když 
se obchodník s hedvábím Gonzalo de Yepes z lásky 
oženil s chudou tkadlenou Catalinou Alvarez, rodina 
se ho zřekla. A když Catalina ovdověla, musela se sama 
probíjet životem, aby vychovala syna, později známého 
jako sv. Jan od Kříže. 

Kdo může prohlásit, že křesťanství mělo dost času na 
to, aby přeneslo svůj obsah do institucí? Mám spíše do-
jem, že se nacházíme teprve v počáteční fázi křesťanství.

Poznámky:
1 e Life of Ibn Sina. A Critical Edition and Annotated 
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Americká populární hudba byla v Evropě známá již 
dlouho před vypuknutím první světové války. Vaude-
ville či ragtime byly populární zejména na britských 
ostrovech, ale brzy se dostaly i na kontinent a ragtimo-
vé skladby nahrávaly již tehdy i české vojenské kapely 
a salónní orchestry. To však ještě nebyl jazz. Populár-
ní hudba 20. a 30. let byla samozřejmě diferencova-
ná a na příkladu českých zemí, kde vévodila dechovka 
nebo sentimentální tanga, je možné dobře ukázat, jak 
byl význam jazzu a jazzem ovlivněné taneční hudby ve 
skutečnosti relativní. Mnohé změnila až 30. léta a ná-
stup přece jen masovějšího swingu. Přesto v našich ze-
mích již od samého počátku meziválečné epochy mů-
žeme pozorovat velmi významné prvky amerikanizace 
moderní populární hudby, která tak navázala na již 
vzpomenuté předchozí pokusy. Skutečný jazz se do 
Evropy dostal takřka paralelně na deskách i v podání 
živých amerických souborů díky americkým vojákům 
na sklonku první světové války.

Avšak i v zemích, kam noha amerického vojáka ne-
vkročila, bylo možné vstřebávat nové jazzové a o deká-
du později i swingové rytmy prostřednictvím gramo-
fonových desek. Řada evropských gramo�rem americ-
ké nahrávky licenčně lisovala, a tak byl evropský trh 
s populární hudbou vždy zásoben i tímto z hlediska 
masové obliby poněkud minoritním žánrem. Dvě nej-
větší americké �rmy proslavené etiketami Columbia 
a His Master’s Voice měly již na přelomu století dce-
řiné společnosti nejen v Evropě, ale i na jiných kon-
tinentech.1 I v Československu se lisovaly a prodávaly 
licenční desky – v Ústí nad Labem například pro �rmu 
His Master’s Voice, která od poloviny roku 1937 vy-
slala na trh edici Super Swing Music. Firma Ultraphon 
zase lisovala v letech 1936–1938 americké swingaře 
v sublicenci přes německý label Imperial a koupit bylo 
možno i desky v edici Odeon Swing Music Series, které 

se lisovaly v Německu a prodávaly po celé kontinen-
tální Evropě v letech 1937–1939. Navzdory svému ná-
zvu však edice přinášela spíše předswingový repertoár 
z přelomu 20. a 30. let.2 Následující řádky se již zaměří 
na dlouhodobě v Evropě pobývající americké jazzma-
ny, kteří výrazně ovlivnili nejen tradiční styly 20. let, 
ale i nastupující swingovou vlnu následující dekády.

Bouřlivá dvacátá léta

Pro Američany měla Evropa po první světové válce pří-
chuť směsi tradice, kultury, zvláštnosti a dekadence. Ve 
velkém počtu se usazovali například v Itálii, ale ještě 
více ve Francii, kde vznikla speci�cká komunita, kte-
rou barvitě popsal ve svém románu z roku 1934 Něž-
ná je noc jeden z jejích prominentních členů Francis 
Scott Fitzgerald. Spolu s domácími nadšenci postupně 
vytvořili – zejména ve velkých městech a lázeňských 
střediscích na pobřeží i ve vnitrozemí – poptávku po 
nové synkopované hudbě.

Legendárním se stalo zejména londýnské „turné“ 
Original Dixieland Jazz Bandu v letech 1919–1920.3 
V Británii se však na přelomu druhé a třetí dekády 
20. století objevily i další kapely, jako třeba Will Ma-
rion Cook’s Southern Syncopators. Tento černošský 
orchestr hrál podobně jako Original Dixieland Jazz 
Band dokonce v Buckinghamském paláci a podle do-
bových svědectví tam měly obě kapely zřejmý úspěch.4 
Na sklonku války a zejména v době konání pařížské 
mírové konference působilo mnoho amerických hu-
debníků různé barvy pleti i ve Francii, a to velkým vo-
jenským orchestrem Jamese Reese Europeho počínaje 
a konče malou skupinou bubeníka Louise Mitchella, 
jež tolik učarovala jak belgickému jazzovému teoreti-
kovi Robertu Goffinovi, tak i francouzskému jazzové-
mu praktikovi Stéphane Grappellimu.5 Mimochodem 

American in Paris: americké impulsy evropskému 
jazzu a swingu mezi světovými válkami

V H
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James Reese Europe měl poměrně zvláštní osud: byl 
zavražděn mentálně narušeným členem svého soubo-
ru v květnu 1919 v Bostonu. 6

V roce 1923 zavítala do Londýna dvě velká jmé-
na tehdejšího umírněného bílého jazzu – Paul White-
man a Paul Specht, který ovšem (předbíhaje tak poz-
ději běžnou praxi swingových bigbandů) měl ve svém 
orchestru i malou improvizační skupinu e Geor-
gians. Její trumpetista Frank Guarente následně hrál 
nějaký čas v britském souboru Savoy Orpheans. Ještě 
déle, prakticky až do konce 30. let, vydržel v Londýně 
klarinetista a saxofonista Dany Polo, jehož umění vy-
lepšovalo od roku 1927 sóla nejlepších britských or-
chestrů včetně Berta Ambrose. Spolu s Polem přijel do 
Londýna i pozdější bubeník Benny Goodmana Dave 
Tough, který krátce hrál i v Německu. Německo před 
nástupem nacistů bylo ostatně domovem řady americ-
kých hudebníků, kteří měli inspirativní vliv na rostou-
cí kvality přinejmenším některých berlínských jazzma-
nů. Vzpomeňme za všechny třeba bendžistu a kytaris-
tu Mike Danziho nebo krátké návštěvy Josephine Ba-
ker a Sidney Becheta ve druhé polovině 20. let.7 Právě 
Danzi jako jeden z mála cizinců vydržel v Berlíně až 
do roku 1933, zatímco většina ostatních Američanů 
začala z Německa odcházet již na počátku 30. let, kdy 
zhoršující se ekonomická a politická situace změnila 
atmosféru i v kdysi kosmopolitním Berlíně.8

V roce 1926 se Whiteman na vrcholu slávy do Lon-
dýna vrátil, aby zde předvedl Gershwinovu Rhapsody 
in Blue. V témže roce podnikl velké evropské turné 
i bubeník Benny Peyton se svým malým souborem 
Jazz Kings složeným vesměs z někdejších hudebníků 
Louise Mitchela. Peyton se přitom na svém turné ne-
pohyboval pouze v západní Evropě, ale odjel i do SSSR 
podobně jako revue Chocolate Kiddies doprovázená na 
evropském turné orchestrem Sama Woodinga.9 Woo-
dingův jedenáctičlenný orchestr byl složen podobně 
jako show speciálně pro evropské publikum a dopro-
vázelo jej přes třicet zpěváků a tanečních umělců včet-
ně klasické broadwayské chorus line. Wooding proces-
toval se svou revue většinu Evropy, vystupoval v Belgii, 
Československu, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, 
Rumunsku, Sovětského svazu, Švédsku, Španělsku, 
Švýcarsku a Turecku, načež zamířil i do Jihoafrické 

unie a Argentiny. Během tohoto i následujících tur-
né nahrávala Woodingova kapela v Berlíně, Barceloně 
a Paříži. Wooding s americkým orchestrem po Evropě 
koncertoval i v letech 1928, 1930 a 1931.10

Schéma americké černošské revue kombinující ta-
neční čísla, písně a hot-jazzová vystoupení bylo pak ve 
druhé polovině 20. let na evropských turné ještě ně-
kolikráte zopakováno (revue jako Black People či Black 
Follies) a malých skupin složených z černošských hu-
debníků, zpěváků a tanečníků kočovalo po západní, 
jižní a dokonce i střední Evropě (přičemž Vídeň a Bu-
dapešť byly bohužel daleko častějšími destinacemi než 
Praha) relativně velké množství. Ze známějších jmen 
kapelníků účinkujících v Evropě vzpomeňme třeba 
Tommy Ladniera nebo Noble Sissla. Tyto orchest-
ry s sebou přivezly tak významné hudebníky, jaký-
mi byli klarinetista a později sopránsaxofonista Sid-
ney Bechet, jemuž se zalíbilo v Paříži natolik, že se do 
Francie po druhé světové válce de�nitivně přestěhoval, 
nebo trumpetistka a zpěvačka Valaida Snow, která se 
objevila v Evropě poprvé na samém sklonku 20. let, 
když přijela do Paříže z turné po zemích Dálného vý-
chodu. Atraktivní dáma a zároveň velmi dobrá jazzová 
trumpetistka Valaida Snow, které se přezdívalo Little 
Louis (podle Armstronga) nebo Queen of the Trum-
pet, ostatně mezi Evropou a Amerikou čile pendlovala 
celou dekádu. Na rozdíl od většiny svých amerických 

Harlem Kiddies s Američany Johnym a Jimmym Campbellem 
v Dánsku, leden 1944.
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kolegů zůstala i po vypuknutí války a nakonec skončila 
v Dánsku, kde vystupovala a nahrávala s combem vy-
nikajícího tenorsaxofonisty Winstrupa Olesena kopí-
rujícího styl Colemana Hawkinse. Po německé invazi 
však byla dánskou policií zatčena, obviněna z kráde-
ží a braní drog. Podle jiné, a možná pravděpodobněj-
ší verze, byla zatčena prostě proto, že byla občankou 
státu, s nímž Německo vstoupilo do války. Každopád-
ně byla nakonec v květnu 1942 vyměněna do USA za 
jednoho z německých špionů.11

Z hlediska Středoevropana je zajímavý pobyt 
houslisty Eddie Southa. South poprvé přijel do Ev-
ropy v roce 1928. Nevynechal obligatorní destinace 
Londýn a Paříž, ale vystupoval i v Maďarsku, kde se 
velmi intenzivně zajímal o místní cikánskou hudbu, 
která vedle vynikajícího formálního vzdělání a a�nity 
k latinskoamerickým rytmům výrazně obohatila jeho 
jazzový výraz. Podruhé se South dostal do Evropy v ro-
ce 1937, když vystupoval na Světové výstavě v Paříži. 
Během tohoto pobytu nahrál velmi cenné snímky se 
Stéphanem Grappellim a Django Reinhardtem. V ro-
ce 1938 ještě vystupoval a nahrával v Holandsku, ale 
zhoršující se politické klima a mezinárodní situace jej 
přiměly vrátit se zpět do USA.12

Cestovatelé přes Atlantik

Ve 30. letech nepřestala být Evropa lukrativním, i když 
kvůli domácím ochranářským opatřením poněkud 
problematickým místem zájezdů amerických orches-
trů a hudebníků. Z nejznámějších jmen je možno 
vzpomenout dvojí turné big bandu Duka Ellingtona 
v letech 1933 a 1939, londýnský pobyt Fatse Walle-
ra v roce 1939,13 pařížské a londýnské turné orchest-
ru Teddy Hilla v roce 1937 nebo velké evropské turné 
Louise Armstronga v roce 1934.14

Ellington navštívil Londýn poprvé v létě 1933 
a přivezl s sebou kromě orchestru i tanečnici Bessie 
Dudley a taneční a pěveckou dvojici Bill Baley a Der-
by Wilson s tím, že předvede redukovanou verzi re-
vue, kterou doma v Americe bavil návštěvníky Cotton 
Clubu. Ukázalo se, že tím zarmoutil jazzové puristy, 
kteří očekávali ryze jazzový koncert, a ani komerčně 
se nejednalo o zcela jednoznačný úspěch. Jazzoví en-

tuziasté nepředstavovali na počátku 30. let dokonce 
ani v Británii příliš masové publikum a navíc očeká-
vali, namlsáni pobytem Lousie Armstronga, který byl 
v Anglii již v roce 1932, méně „komerční“ přístup. Ani 
bájná rasová snášenlivost Evropanů nebyla bez poskvr-
ny, když nebylo možné v Londýně najít hotel ochotný 
ubytovat osmnáctičlenný černošský Ellingtonův team, 
který se nakonec musel spokojit s rozděleným ubyto-
váním po několika druhořadých podnicích.15

Když přijel Ellington na jaře 1939 do Evropy po-
druhé, byl již lépe připraven na to, co od něj evropští 
jazzoví fanoušci, jejichž počet oproti situaci před šesti 
lety díky popularizaci swingu povážlivě narostl, oče-
kávají. Nejvýznamnější byl pobyt orchestru v Paříži 
v dubnu 1939, neboť francouzský organizátor jazzo-
vého života Charles Delaunay nejen využil Ellingto-
nova pobytu k propagaci aktivit sdružení Hot Club 
de France, ale také k organizování jam sessions, kde si 
spolu zahráli Ellington a fenomenální kytarista Djan-
go Reinhardt. Vznikly i vynikající nahrávky malého 
souboru složeného z několika Ellingtonových hráčů 
a Reinhardta.16

Nepočítáme-li zmiňovaný londýnský pobyt v ro-
ce 1932, projel Armstrong západní Evropou v letech 
1933–1934. Koncertoval v Belgii, Holandsku, Skan-
dinávii, Švýcarsku, Francii, Itálii a Velké Británii a je-
ho turné bylo velmi populární. V Kodani byl jeho 
koncert na�lmován,17 v Paříži nahrál vynikající desky 

Orchestr Duka Ellingtona po příjezdu do Británie, 1933.
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a vystoupil dokonce i v Mussoliniho Itálii, byť jen na 
jediném koncertu v Turíně. Zde se také prý setkali 
Armstrong a významný trumpetista polského původu 
Eddie Rosner, přičemž mělo dojít k soutěži, kterou 
Armstrong přirozeně vyhrál, ale svému soupeři vzdal 
údajně čest tím, že si vyměnili fotogra�e s nápisy „bílý 
Louis Armstrong“ a „černý Eddie Rosner“.18 V letech 
1933 a 1934 byli v Evropě i špičkoví černí bandleadeři 
Cab Calloway (pozdější módní vzor francouzské váleč-
né mládežnické komunity zazous)19 a Lucky Millinder 
nebo bílý houslista proslavený v dobách dominance 
chicagského jazzu Joe Venuti. Z dlouhodobého hledis-
ka však bylo ještě významnější, že tyto orchestry zde 
nahrávaly i své desky, a to zejména v Paříži, kde ve dru-
hé polovině 30. let často nahrávací studia organizovala 
jam sessions, na nichž se mísili Američané s evropský-
mi hvězdami, jako byl například Django Reinhardt.

Velikáni swingové éry

Je logické, že ještě výraznější podíl na vývoji evrop-
ského jazzu měli ti američtí muzikanti, kteří působili 
v Evropě dlouhodobě a sestavovali zde soubory smíše-
né z amerických a domácích jazzmanů. S orchestrem 

Lucky Millindera přijel do Paříže poprvé špičkový 
trumpetista Bill Coleman,20 který se v Paříži v letech 
1935–1938 usadil a pak dlouhodobě pobýval i v In-
dii a Egyptě, kde se svým malým souborem hrál i na 
dvoře tehdy devatenáctiletého egyptského krále Fa-
rúka zvyklého na jazz z dob jeho pobytu v Londýně 
ještě před převzetím vlády. Volání Evropy dostihlo Bil-
la Colemana i po válce a nakonec se v zde roce 1948 
usadil natrvalo.

Výraznou pařížskou černošskou kapelou byl i or-
chestr Willie Lewise, který působil v těch nejluxus-
nějších místních klubech a tu a tam nahrával i na des-
ky, i když převážně ve složení z Američanů usazených 
v Paříži včetně Billa Colemana. Lewis se dostal do Ev-
ropy jako mnoho jiných již v roce 1925 s revue Cho-
colate Kiddies a zalíbilo se mu zde natolik, že zůstal 
dalších šestnáct let, a to i po vypuknutí druhé světové 
války. Poslední evropské nahrávky pořídil v roce 1941 
ve Švýcarsku se studiovým orchestrem, v němž hrál 
mimo jiné fenomenální švýcarský klarinetista Ernst 
Höllerhagen. Teprve když Spojené státy vstoupily do 
války, vrátil se Lewis domů. Podobně dlouhodobě pů-
sobil v Evropě a zejména v Itálii orchestr složený z ev-
ropských, latinskoamerických i severoamerických hu-
debníků pod vedením stepaře a zpěváka Harry Flem-
minga.

Na nahrávkách z ledna 1936 hrál a aranžoval pro 
Lewise i jiný černošský saxofonista Benny Carter. Ten 
v lednu 1935 rozpustil v New Yorku svůj big band, 
který sice po sobě zanechal pár vynikajících nahrávek, 
ale komerčně se neprosadil, a na palubě lodi Majestic 
se v květnu 1935 vydal do Francie, kde přijal Lewisovu 
nabídku angažmá. Jeho cesta do Paříže však byla kom-
plikovaná, neboť s sebou vzal bez vědomí její matky 
i svou tehdy pětiletou dceru Joyce. Kvůli tomu se mu-
sel vrátit do USA, celou záležitost urovnat a k Willie 
Lewisovi se dostal nakonec až v červenci.21 Hrál v Paří-
ži devět měsíců, načež se přesunul přes kanál do Velké 
Británie. Ke spolupráci jej totiž vyzval dirigent taneč-
ního orchestru BBC Henry Hall, a tak Carter napsal 
několik moderních aranžmá pro jinak spíše konzerva-
tivní rozhlasový big band.22 Je třeba říci, že Carter pat-
řil k vůbec nejsvébytnějším a nejtalentovanějším aran-
žérům swingového věku, který byl uznáván i mezi ko-

Louis Amstrong 
na počátku 30. let.
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legy jazzmany v USA a ovlivnil psaní aranžmá zejména 
saxofonových sekcí i u takových velikánů bílého velko-
kapelového jazzu, jakým byl Glenn Miller. Jeho aranž-
má se stala klasikou nahrávanou nejen evropskými, ale 
také americkými orchestry a evropské kapely se k ohla-
sům jeho evropského působení vracely i po letech.23 
Navzdory jeho nesporným kvalitám a kreativnímu pří-
stupu ke swingovému aranžování však ke Carterově 
angažmá v Anglii pro odpor konzervativního ředitele 
BBC Sira Johna Reitha málem nedošlo. Zde paradox-
ně „pomohl“ zapřísáhlý nepřítel jazzu Hitler, jenž těs-
ně před �nálním rozhodnutím o Carterově angažmá 
vyhlásil remilitarizaci Porýní, a také korunovační krize 
spojená s nástupem krátce vládnoucího Edwarda VIII. 
(mimochodem jazzového fanouška a slušného amatér-
ského bubeníka), takže se na černošského aranžéra ku 
štěstí Hallova souboru pozapomnělo a knihovna sou-
boru byla nakonec obohacena o zhruba čtyřicet prvo-
třídních Carterových aranžmá.

Podle své pracovní smlouvy mohl sice pro orches-
tr BBC aranžovat a mohl s ním i zkoušet, ale nemohl 
v něm veřejně hrát. A tak Carter v letech 1936–1937 
sestavil v Británii studiový big band pro etiketu Voca-
lion, který nahrál několik pozoruhodných desek, jež 
ukázaly jeho mnohostranné kvality jako bandleade-

ra, skladatele, aranžéra, alt- a tenorsaxofonisty, klari-
netisty, trumpetisty a pianisty. V Londýně nahrával 
i s kvartetem a mimo jiné experimentoval i s 3⁄4 ryt-
mem (skladba Waltzing the Blues). Své působení ale 
neomezil jen na Anglii a Francii a po skončení angaž-
má u BBC cestoval i po dalších evropských zemích. 
Nahrával například v Kodani s vynikajícím míst-
ním orchestrem Kai Ewanse, ve Švédsku s orchestrem 
Med Sonora Band a v také v Holandsku s Het Ram-
blers eo Udena Masmana, který patřil v evropském 
měřítku k průkopnickým souborům velkokapelového 
swingu. V roce 1937 nahrával v Haagu s mezinárod-
ním orchestrem, který složil z Američanů, Britů, Fran-
couzů a Holanďanů. O rok později však byl již zpět 
v USA, kde pokračoval ve své kariéře jako aranžér, sa-
xofonista a trumpetista a zejména jako bandleader.

Patrně ještě větší vliv na západoevropský jazz měl 
tenorsaxofonista Coleman Hawkins. Nebyl aranžérem 
a před návratem do USA v roce 1939 ani kapelníkem, 
zato však byl ještě proslulejší než Benny Carter, neboť 
působil již od raných 20. let s nejslavnější černošskou 
jazzovou kapelou, která od počátku 30. let razila i nový 
swingový idiom – s orchestrem Fletchera Henderso-
na. Jeho svébytný styl hry byl kopírován na obou stra-
nách Atlantiku. V dubnu 1934 jedenáctileté působe-
ní u Hendersona ukončil a přijal pozvání nejznáměj-
šího britského kapelníka Jacka Hyltona, aby doprová-
zel jeho big band na turné po největších evropských 
městech. V Británii zůstal a působil nejen v Hyltonově 
orchestru, ale i v kapele jeho ženy Ennis Hylton. Na 
počátku roku 1935 překonal kanál La Manche a vydal 
se na jakési neformální kontinentální turné. Cestoval 
po Francii, Švýcarsku a Holandsku, kde také pořizoval 
s místními orchestry velmi zajímavé nahrávky (napří-
klad v letech 1935 a 1937 nahrávky s již zmiňovaný-
mi Ramblers, které ukazují na rychlý pokrok úrovně 
hry souboru, nebo s Michelem Warlopem či Ernstem 
Höllerhagenem). Uvažoval dokonce o turné po Ně-
mecku, které by jistě bylo komerčně velmi úspěšné, 
ale rasové předsudky nastupujícího Hitlerova režimu 
tuto cestu znemožnily.

V roce 1937 se Hawkins vrátil do Paříže, kde účin-
koval s místními i americkými hvězdami (častým spo-
luhráčem Hawkinse nejen v Paříži byl v těchto letech 

Benny Carter.
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pianista Freddie Johnson) a nahrál jedny z nejlepších 
evropských raně swingových nahrávek s Benny Carte-
rem, Tommy Benfordem, Django Reinhardtem, Sté-
phanem Grappellim a dalšími.24 Poslední evropské na-
hrávky pořídil Hawkins v květnu 1939 s orchestrem 
Jacka Hyltona. Vzhledem ke zhoršující se mezinárod-
ní situaci volil návrat do USA, kde postavil nový big 
band, s nímž na podzim roku 1939 nahrál excelent-
ní verzi písně Body and Soul pojaté jako jedno dlouhé 
tenorsaxofonové sólo. Přesvědčivě tak demonstroval, 
že evropský pobyt neubral nic na atraktivitě jeho hry 
a že se po pěti letech vrátil na samou špici americké-
ho jazzu. Přínos Hawkinse jako sólisty a Benny Car-
tera zejména jako aranžéra pro evropské jazzmany byl 
nedocenitelný, neboť měli možnost bezprostředního 
kontaktu s americkou první ligou.

Zbývá ještě doplnit obraz amerických hudebníků 
v Evropě o domácí střípky. Československo (lépe ře-
čeno vlastně jen Praha) nepatřilo sice k mekkám jaz-
zu a swingu, ale kvalita některých místních orchestrů 
byla velmi dobrá. A tak se i u nás tu a tam objevil ně-
jaký americký hudebník. Již ve 20. letech hrál se sou-
borem Melody Makers Františka Cinka a R. A. Dvor-
ského černošský drummer zvaný pro svou výšku Little 
Billy. S orchestrem Edvarda Koliandra pak hrál další 
černošský hráč na bicí přezdívaný bůhvíproč Dolly. 
V Orchestru Červeného esa E. F. Buriana, který krátce 
existoval na samém počátku 30. let, působil i černoš-
ský saxofonista Art Lanier.25 Podle svědectví pamět-
níků ovšem nebyla hlavním motivem jeho angažmá 
kvalita jeho hry, která byla průměrná, jako spíše jas-
ná senzace, jakou přítomnost nefalšovaného černocha 
vzbuzovala. Krátce se do vlasti vrátila i čechoamerická 
zpěvačka Tessa Lorelli, která mimo jiné nazpívala v ro-
ce 1933 dobrou verzi St. Louis Blues na desku se Spej-
blem a Hurvínkem. Černošská hudba zde dokreslovala 
příběh, v němž byli oba dřevění protagonisté odchy-
ceni lidožrouty.26 K prvořadým umělcům, kteří v Čes-
koslovensku pobývali déle, patřil pianista Joe Turner. 
Ten vystupoval v Praze v letech 1934 a 1936–1937 
a při tomto pobytu také nahrál s Orchestrem Gramo-
klubu na desky Joe Turner Stomp a Joe Turner Blues. 
Spolupracoval také s jiným amatérským jazzovým sou-
borem Blue Music.

Závěr

Přínos, který přímé účinkování amerických černoš-
ských i bílých hudebníků pro rozvoj evropské jazzo-
vé a swingové hudby mělo, byl již dokumentován do-
statečně. Zbývá odpovědět na otázku, co vlastně tyto 
americké hudebníky do Evropy lákalo. Samozřejmě to 
byla možnost uchytit se mimo poměrně nasycené pro-
středí amerického show-businessu. Ale to nevysvětluje, 
proč mezi záplavou jmen orchestrů, jazzmanů, zpěva-
ček a zpěváků �gurují i zcela elitní jména. Řada dobo-
vých komentářů i pozdějších vzpomínek poukazovala 
zejména na méně zjevný rasismus evropských společ-
ností, které byly schopny lépe integrovat zejména čer-
nošské umělce do kruhů majoritní populace. To platí 
beze zbytku pro zejména ve 30. letech rychle rostou-
cí populaci jazzových (dobově hot-jazzových) fanynek 
a fanoušků, kde obdiv k jazzovým velikánům spoleh-
livě eliminoval jakékoliv rasové předsudky. Neplatí to 
však obecně, protože majoritní evropské publikum sice 
bez problémů akceptovalo černošské umělce jako sou-
část zábavního průmyslu (a v tomto smyslu s nimi, na 
rozdíl od USA, bylo skutečně vesměs zacházeno stejně 
jako s bílými hudebníky), jako určitou novou senzaci, 
ale to ještě samozřejmě neznamenalo automaticky je-
jich plnou společenskou akceptaci.

Zejména pařížská preference najímání amerických 
hudebníků (bělošských, ale pro větší senzaci a auten-
tičnost ještě raději černošských) měla také své sociální 
a ekonomické konsekvence. Američtí hudebníci byli 
ve srovnání s Francouzi přepláceni. Proti tomu, jakož 
i proti nechuti majitelů barů, revuí a dancingů vůbec 
najímat „domorodé“ francouzské hráče, protestovaly 
již v roce 1924 francouzské odbory profesionálních 
hudebníků s poukazem na to, že takový americký jaz-
zman si vydělá za večer 150–120 franků, ale domo-
rodý hudebník jen 25 franků. Mezi francouzskými 
či německými hudebními odboráři se záhy vyrojily 
představy, že by měla vláda zaměstnávání amerických 
(a v německém případě i britských) hudebníků vůbec 
zakázat.27 Větší politické rasance nabyly tyto požadav-
ky na počátku let 30. v souvislosti s vypuknutím velké 
hospodářské krize. Přesto se legální omezení možnosti 
zaměstnávat cizince v oboru jazzu a moderní taneční 
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hudby i v této dekádě velmi často obcházelo.28 To ve 
Velké Británii byli důslednější a v roce 1935 prostě za-
kázali „dovoz“ orchestrů ze Spojených států.29

Toto opatření například znamenalo, že po válce 
mohl sice v Londýně vystoupit Benny Goodman, ale 
jen jako „soukromník“ se svým klarinetem, bez svého 
bigbandu. Podobné restrikce ale byly zejména po dru-
hé světové válce běžné v celé Evropě. Gustav Brom se 
svým orchestrem byl v roce 1947 ve Švýcarsku, ovšem 
jen výměnou za orchestr Jerry omase ve stylu kus 
za kus.30 Inu, odboráři. Na druhou stranu je třeba říci, 
že někteří kapelníci dokázali tyto restrikce obejít, a tak 
třeba na dvou nahrávkách orchestru Jacka Hyltona 
z roku 1939 o�ciálně hostuje tenorsaxofonista Cole-
man Hawkins těsně před svým návratem do USA. Po-
dobně i Benny Carter získal zvláštní povolení v Anglii 
pracovat, i když musel překonávat byrokratické pře-
kážky vždy, když změnil zaměstnavatele nebo vyko-
návanou činnost. Jak již bylo řečeno, restrikce pro ne-
britské hudebníky trvaly i po válce. Takže když v roce 
1949 nahrával v Británii Sidney Bechet a koncertoval 
Coleman Hawkins, dělali to vlastně tajně a pořadatelé 
těchto aktivit dokonce stanuli před soudem.31

Výše zmíněné korekce romantického obrazu Ev-
ropy jako ráje amerických černých jazzmanů nicméně 
nevyvracejí zásadní fakt, že americká přítomnost v kra-
jině evropského jazzu a swingu ve 20. a 30. letech byla 
masivní, plodná a vzájemně obohacující a přínosná. 
O tom ostatně svědčí nejen vzpomínky pamětníků, 
ale i řada dochovaných vynikajících nahrávek vznik-
lých na evropském kontinentě a blížících se občas kva-
litou svým americkým etalonům.
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Atlantiku. London Suite v Heathově podání si lze poslechnout 
na CD Ted Heath and His Music: Euphoria, Jasmine Records 
JASMCD 2567.

14 Ne všichni černošští umělci vystupující a nahrávající v Evropě 
byli vyloženými jazzmany, přesto popularizovali americkou 
moderní hudbu. To platí zejména pro zpěvačky Adelaide Hall 
působící ve Velké Británii, Celestine Cool působící v Moskvě 
nebo nejznámější z nich – tanečnici a zpěvačku Josephinu 
Baker, která si Francii ostatně zvolila jako svůj stálý domov. 
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Příklad Adelaide Hall, která se poprvé do Evropy dostala v roce 
s Chocolate Kiddies, pobývala v letech 1934–1938 v Paříži, aby se 
od roku 1938 usadila natrvalo v Londýně, zároveň ukazuje, jak 
byl svět tehdejších Američanů v Evropě propojený, neboť některé 
evropské nahrávky natočila s pianistou Joe Turnerem, který se 
v polovině 30. let krátce angažoval i v Praze (srov. CD Adelaide 
Hall: Crooning Blackbird, EPM 157882).

15 Collier, James Lincoln (1999): Duke Ellington: Genius des 
Jazz. Berlin: Ullstein, s. 226–232; srov. Godbolt, c. d., s. 99–118.

16 Viz Dregni, Michael (2004): Django: e Life and Music of 
a Gypsy Legend. Oxford – New York: Oxford University Press, 
s. 148–151. Přestože se Ellingtonovi hudebníci ze začátku báli 
improvizovaného nahrávání, nahráli nakonec 5. dubna 1939 pro 
label Swing pod názvem Rex Stewart and His Feetwarmers pětici 
vynikajících nahrávek. Složení kapely bylo na tehdejší zvyklosti 
nestandardní: Rex Stewart – kornet, Barney Bigard – klarinet 
a příležitostně bicí, Django Reinhardt – kytara a Billy Taylor 
– kontrabas. Nahrávky jsou dostupné v řadě reinhardtovských 
reedic, třeba na CD Django Reinhardt: American in Paris Part 
Two, Naxos Jazz Legends 8.1207 40.

17 Zvukové ukázky z této nahrávky jsou stejně jako rozhlasové 
nahrávky pořízené s Armstrongem ve Stockholmu dostupné na 
CD Louis Armstrong and His Orchestra in the irties – Vol. I., 
EPM FCD 5101.

18 Viz Zwerin, Mike (2002): Eddie Rosner Revival Fills In Gaps 
in the Soviet Memory: First Ghost Band in Russia. New York 
Times, 30. ledna 2002.

19 K zazous, jejichž působení v okupované Francii přesahuje 
časový rozměr tohoto textu, srov. například rozsáhlý materiál 
v Jordan, Matthew F. (2010): Le Jazz: Jazz and French Cultural 
Identity. Urbana, Chicago and Spring�eld: University of Illinois 
Press, s. 185–232.

20 Coleman se ve městě Paris narodil, jednalo se ovšem o „Paříž“ 
ve státě Kentucky.

21 Viz komentář Tony Baldwina v bookletu k CD Benny Carter. 
Volume 5, Masters of Jazz MJCD 73.

22 Pro Cartera to nebylo první setkání se světem britského 
jazzu a moderní taneční hudby. Už v roce 1933 spolupracoval 
s orchestrem Spika Hughese Decca-Dents (Godbolt, c. d., 
s. 75–76).

23 Jak o tom svědčí například nahrávka švýcarského big bandu 
Original Teddies z roku 1942 Swinging with Benny Carter 
(původní název této Carterovy kompozice byl Fish Fry) dostupná 
například na CD Teddy Staufer’s Original Teddies – Eddie Brunner, 
Elite Special CD 9522003.

24 Nahrávací sezení se uskutečnilo 28. dubna 1937 a byly 
nahrány čtyři snímky: Honeysuckle Rose, Crazy Rhythm, Sweet 
Georgia Brown a Out of Nowhere, možná nejhezčí jazzová 
nahrávka na kontinentu 30. let. Kompletní Hawkinsovy evropské 
nahrávky včetně alternativních nevydaných snímků obsahuje 
trojdílný komplet CD Coleman Hawkins in Europe 1934/39, New 
Sound Planet – Jazz-Up JU 317/318/319.

25 Je pravděpodobné, že se tento saxofonista dostal do Evropy 
s kapelou pianisty Clauda Hopkinse doprovázející revue Black 
People v roce 1926 (srov. Mazzoletti, c. d., s. 202).

26 Nahrávka se dostala i na LP antologii Český jazz 1920–1960, 
Supraphon DV 10177-8.

27 Jackson, c. d., s. 144–145.
28 Srov. tamtéž, s. 146–151.
29 Godbolt, c. d., s. 118.
30 Srov. Zapletal, Jiří – Majer, Jiří – Brom, Gustav (1994): Můj 

život s kapelou. Praha: alia, s. 30.
31 Srov. Godbolt, c. d., s. 243–273.

Vít Hloušek – politolog a příležitostný historik soudobých 
dějin z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 
Věnuje se mimo jiné neblahému vlivu politiky na jazzovou 
hudbu v Evropě 30. až 50. let.
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Tým �lmových tvůrců, bratrů Joela a Ethana Coeno-
vých, slavný svými oskarovými �lmy Fargo a No Coun-
try for Old Men (Tato země není pro starý), je už méně 
znám svými počiny z duchovní oblasti. Dnes velmi 
rozšířená představa o jejich mimořádnosti zdůrazňuje 
cynický humor a bratři Coenové nepochybně prosluli 
svou výstřední neuctivostí, jež jako by vyplývala z po-
sedlosti ztřeštěnými nápady: když například ve �lmu 
Fargo ukazují lidský úd vystrčený ze štěpkovače nebo 
bezdětný pár, z něhož se stávají únosci dětí, kteří pro-
následují batolata v Raising Arizona (Potíže s Arizo-
nou). Avšak pokud zesměšňující pohled na nutkavé 
a kruté chování charakterizuje současné snahy držet 
krok s dobou, je rovněž známkou emočního zoufal-
ství. Za častými obrazy násilí, ohrožení a strádání ve 
scénářích bratrů Coenových se skrývá pozoruhodná 
konfrontace se smyslem existence lidstva, s lidskou 
snahou vyrovnat se s neznámým a se vztahy jednot-
livců s Bohem. 

V nejnovějším �lmu bratrů Coenových True Grit 
(Opravdová kuráž), novém ztvárnění westernu z roku 
1969, který vynesl Johnu Wayneovi jeho dlouho oče-
kávanou cenu Akademie, cituje úvodní moto Příslo-
ví 28,1: „Svévolníci utíkají, i když je nikdo neproná-
sleduje, ale spravedliví žijí v bezpečí jako lvíče.“ Není 
to poprvé, co Coenové užili citát; jejich �lm A Serious 
Man (Seriózní muž) z roku 2009 začíná slovy bib-
lického učence z jedenáctého století Rašiho, rabbiho 
Šlomo Jitzaka („Přijmi s důvěřivostí vše, co se ti při-
hodí.“) Tyto odkazy naznačují hermeneutický záměr, 
využívání Písma a přísloví k vysvětlení nepředvídatel-
ných okolností, ale tyto citace jsou rovněž dokladem, 
že Coenové mají zájem přidržet se morálního poučení 
a dokázat jeho pravdu a účinnost ve vynalézavém po-
pisu světské zkušenosti. Je už v klasické tradici vyprá-
vění, že se zaměřuje na nejzákladnější lidské starosti.

Ekumenický �lmař, jako je Steven Spielberg, vytr-
vale uplatňuje judeo-křesťanské hodnoty v příbězích 
o nevinnosti a zkušenosti, o střetu víry a skepticismu. 
Spielbergova snaha přinášet svědectví prostřednictvím 
dramatu postavila �lmovou tvorbu na roveň určité for-
my veřejného vyznání víry. V Minnesotě narození bra-
tři Coenové, jejichž jméno je odvozeno od slova Ko-
hen, hebrejského výrazu pro vůdce či rabína, se mohou 
se Spielbergem srovnávat díky �lmům s jakousi kaza-
telskou vyzrálostí, jejichž záměrem je obvykle – a vždy 
se smyslem pro humor – prozkoumat složité cesty po-
stav, čelících své přirozenosti a konfrontovaných se 
svými osudy. Vyprávění Coenových má folkloristický 
odstín a v důsledku pozornosti, jakou věnují jazyku, 
která často oživuje a paroduje esoterický argot, jejich 
�lmy prezentují posvátné hlasy, které mohou rozpo-
znat lidé všech vyznání.

Není to podání, kterému by dávala přednost ma-
instreamová sekulární média. Obvyklé reakce na Coe-
novy věnují mimořádnou pozornost naprostému šoku 
z nejkrvavějších scén jejich �lmů spíše než spletité hře 
idejí, dialogu a hlubokým pocitům. Ale pronikavěj-
ší hodnocení Coenových nedávno povzbudil snímek 
čínského �lmaře Čang I-moua Žena, zbraň a obchod 
s nudlemi, remake celovečerního debutu Coenových, 
�lmu Blood Simple (Zbytečná krutost), ve stylu tradiční 
čínské lidové legendy. Čangův přepis vyzdvihuje exis-
tenciální aspekty vyprávění Coenových a destiluje fa-
talistickou zápletku Blood Simple poplatnou ději �lmu 
Pošťák zvoní vždy dvakrát až na její kosmickou podsta-
tu: zemité postavy, do krajnosti vybičovanou psychi-
ku a měsíční krajiny – prostředí, v němž se zcela jasně 
projevuje duchovní podstata lidstva.

To je rovněž metoda použitá ve �lmu True Grit, 
prvním klasickém westernu Coenových. Přichází po je-
jich nadšeně přijatém moderním westernu o sériovém 

Coenové udržují víru

A W
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zabijáku No Country for Old Men, který jako by vy-
lepšuje a dovádí jeho bezútěšnost blíže k duchovnímu 
vědomí. Western – prvotní americký �lmový žánr – 
umožňuje Coenovým vyzkoušet stejné základní histo-
rické poučky jako biblická epika. Úvodní obraz �lmu 
True Grit – temná chatrč osvětlovaná žárem ohniště, 
které má vzdálenou podobnost s kruci�xem (místem 
agónie a vykoupení – připravuje scénu pro příběh do-
spívající Mattie Rossové (Hailee Steinfeldová), která 
se chystá pomstít smrt svého otce z rukou nějakého 
psance. Mattie se ohlíží zpět a vypráví své vzpomín-
ky vyzrálým, kajícným hlasem: „Na tomto světě mu-
síš za všechno zaplatit. Nic není zadarmo, kromě mi-
losti Boží.“ Její melancholickou moudrost podmalo-
vává slyšitelná melodie a slova starodávného hymnu 
„Spoléhej na Ježíše“. To není žert posměváčka. Její 
putování a pobyt na bouřlivém a brutálním Západě, 
kde si skoro zadarmo najme Roostera Cogburna (Jeff 
Bridges), opilého lovce, aby dokončil její misi, se stává 
upřímným, mnohaúrovňovým hledáním uspokojení, 
sebepoznání, otce, jehož ztratila, autority a útěchy, již 
nutně potřebuje.

Duchovní zoufalství Mattie připomíná nejvýraz-
něji etnický �lm Coenových A Serious Man (Seriózní 
muž), v němž se profesor matematiky Larry Gopnik 
(Michael Stuhlbarg) vyrovnává se selhávajícím man-
želstvím, odcizením dětí a potížemi v práci tím, že vy-
hledá radu od triumvirátu rabínů, kteří ho dovádějí 
k rozhodující otázce: „Jaký je můj vztah s Ha‘Šem [Bo-
hem]?“ Tato otázka prostupuje atmosféru celého �lmu 
(děj je situován do pozdních šedesátých let a odhaluje 
jeden z klíčových momentů kulturní revoluce, kdy se 
z písní Jefferson Airplain a vznikající drogové kultury 
staly neoddělitelné sociální konvence). Larryho morál-
ní dilema mělo stejnou naléhavost jako pochybnosti 
Mattie. Jeho nářek, „jednání má vždy důsledky, mo-
rální, když ne fyzické“, vyjadřuje fatalismus starého 
Západu, varování šedesátých let, a dokonce pocit úz-
kosti po 11. září.

V snobském Hollywoodu, kde hvězdy běžně 
a ochotně přijímají různé kulty a exotické shovívavé 
�lozo�e, nastoupili Coenové, známí svými agnostický-
mi prohlášeními, odlišnou cestu: pravidelně a neustále 
zkoumají zásady svých postav a své vlastní etnicko-kul-

turní kořeny. Absence cti mezi zloději v Blood Simple, 
postcarnegiovská etika korporací v e Hudsucker Pro-
xy (Záskok), pokleslý radikalismus šedesátých let v e 
Big Lebowski (Big Lebowski), spiknutí v Burn After Re-
ading (Po přečtení spalte), komerční zneužívání man-
želských slibů v právní komedii Intolerable Cruelty 
(Nesnesitelná krutost) – to vše ukazuje, že úvahy Coe-
nových o prvotních sociálních hodnotách jsou způso-
bem zjišťování současné morální úrovně. Tento návrat 
k základům vysvětluje genialitu přepisu příběhu Ho-
mérovy Odyseje do doby před hnutím za občanská prá-
va na americkém Jihu ve folkové operetě Coenových 
O Brother, Where Art ou? (Bratříčku, kde jsi?); lámání 
kódů �lm-noir v Miller’s Crossing (Millerova křižovat-
ka) a pulp-�ction fantasy v e Man Who Wasn’t e-
re (Muž, který nebyl); prologu A Serious Man ve formě 
lidového vyprávění v jidiš; a střetnutí černošky baptis-
tického vyznání s bezskrupulózním bílým trestancem, 
umělcem a profesorem a jeho gangem v e Ladykil-
lers (Lupiči paní domácí ). 

Tento posledně uvedený �lm byl remakem britské 
komedie z padesátých let, jež byla zase novým zpra-
cováním amerického �lmu Lacerny, Inc. z roku 1942, 
a představuje tak důkaz, že Coenové nejsou nijak ná-
padití vypravěči příběhů. Jejich umělecké působení za-
hrnuje jakýsi etnogra�cký výzkum, v němž se dostávají 
k počátkům mýtu a etiky, k instinktu: e Ladykillers 
rekontextualizovali jako frašku, která pronikavě osvět-
luje ošidné sociální ideje, s nimiž jsou konfrontová-
ni křesťané, a to konzervativci stejně jako liberálové. 
(V jednom satirickém zvratu se laskavost věřící paní 
a deziluze trestaného umělce propletou ve věnování 
daru Univerzitě Boba Jonese.) Podobně se skopiči-
ny na okružní silnici z Burn After Reading odehrávají 
mezi úvodními a závěrečnými obrazy meziplanetární-
ho prostoru, jako by lidské slabůstky byly nahlíženy 
z Božího stanoviska. 

Coenové jakožto v podstatě humanističtí satirikové 
vyvrcholení svých vyprávění (různá morální hodnoce-
ní) dotahují doprostřed nějaké bezvěrecké doby. e 
Man Who Wasn’t ere, odehrávající se v padesátých 
letech, nás zavádí do období po druhé světové válce, 
v němž jsme údajně ztratili své opěrné body a byli po-
necháni napospas cynickým humoristickým knihám, 
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literárnímu škváru a béčkovým �lmům, abychom osla-
vovali náš úpadek pod maskou podvratné popkultu-
ry. Výmluvné je ale to, že ve �lmech True Grit a A Se-
rious Mattie Rossová a Larry Gopnik sdílejí zvláštní 
typ zoufalství: jejich beznaděj („cítila jsem se jako Eze-
chiel v údolí vysušených kostí,“ vzpomíná Mattie) je 
neúprosně tlačí k nesentimentální naději. Jejich osob-
ní příběhy ukazují podstatu víry, i když o ní explicit-
ně nemluví. A jazyk True Grit, podobný jazyku Twai-
novu, oživuje dobu, v níž étos určovala Bible citovaná 
jako lidová rčení.

Klasicismus westernu umožňuje Coenovým opako-
vaně se vracet k podivné touze, která je v No Country 
for Old Men téměř v zárodečném stavu, když Tommy 
Lee Jones poté, co prodělá zkušenost bezedné propas-
ti, líčí sen, v němž viděl svého otce po smrti – mono-
log mate pravidelné návštěvníky hororových �lmů, vy-
drážděných kavalkádou nesmyslného, nezastavitelné-
ho �lmového násilí. Nemohou pochopit Jonesovu víru 

v posmrtný život, protože očekávali módní nihilismus. 
Přesto tato touha – jakoby se znovu vracející v srdečné 
příchuti scénické hudby True Grit (píseň „Spočívat ve 
věčné náruči“ sladce zpívá významná folková zpěvačka 
Iris Demetová) a v sežehnuté krajině �lmu, který po-
pisuje dlouhý pád Ameriky z ráje – rovněž charakte-
rizuje moderní duchovní hledání Coenových ve �lmu 
A Serious Man. Tento nejvíce židovský �lm Coenových 
si podává ruku s True Grit a jeho křesťanským funda-
mentalismem. Oba �lmy odhalují nejbohatší, nejvíce 
ekumenické úmysly bratrů – a bez jediného okamžiku 
naštvanosti. Kdo ví, zda se z nejneuctivějších �lmařů 
Ameriky nevyklubou také její nejotevřeněji duchovní 
�lmoví tvůrci? 

Z First Things, February 1, 2011, přeložil Jiří Ogrocký.

Armond White, filmový kritik New York Press, je předsedou 
New York Film Critics Circle.
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„Volné rozpravy – ty mě zajímají, 
zvláště při víně.“

F M

V dubnu letošního roku zemřel v Brně ve věku nedo-
žitých osmdesáti let �losof a historik Zdeněk Vašíček. 
Byl občasným přispěvatelem našich časopisů (Revue 
Proglas, Revue Politika), především však můj kamarád, 
jehož obrovská erudice, životní nadhled a sžíravý hu-
mor mě nikdy nepřestaly fascinovat. Narodil se roku 
1933 v Brně a vystudoval �loso�i a historii na Filoso-
�cké fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1972 byl od-
souzen na tři roky za podvracení republiky, a jak mi 
sám jednou řekl, vlastně ani nevěděl proč. Komunis-
tům mohl být vlastně vděčný, naboť ve vězení nastarto-
val svou pozdější vědeckou dráhu, přivedl jej na ni stav, 
kdy je člověk vytržen z běžného životního tempa: „Úpl-
nou náhodou jsem tam v knihovně našel Neustupné-
ho dějiny pravěku, tlustou knihu z roku 1946. Poprvé 
v životě jsem četl něco takového a v bezčasí, které mě 
obklopovalo, jsem si uvědomil, jak se prostřednictvím 
archeologie lze vyjádřit k dnešní době.“ Po propuštění 
pracoval jako dělník a stal se jedním z prvních signatá-
řů Charty 77. Od roku 1981 žil v zahraničí, kde půso-
bil na univerzitách v Římě, Cambridgi, Bochumi a Pa-
říži. Na počátku devadesátých let se usadil v Praze, ale 
občas zajížděl i k nám do Brna, navštívit rodinu dcery 
či přednášet na Masarykově univerzitě. Ve spoluprá-
ci s nakladatelstvím Triáda vydalo CDK v roce 2008 
jeho knihu Minulost a současnost, paměť a dějiny (spolu-
autorkou byla francouzská socioložka Françoise Mayer).

Zdeněk věděl, že je vážně nemocen a že se mu krá-
tí čas. A nedělal si iluze. V posledních měsících proto 
usilovně pracoval na dokončení své poslední knihy, ja-
kéhosi �loso�ckého odkazu nazvaného příznačně Jak 

se dělají �loso�e (ukázka je v tomto čísle), která by měla 
snad ještě v letošním roce vyjít v nakladatelství Triáda. 
Nikdy nezapomenu, s jakým klidem, vnitřní vyrovna-
ností a věcností mi do telefonu sdělil, že má rakovinu 
žaludku a že to vypadá špatně. Vrátil se do Brna k dce-
ři a chtěl jít na fernet. Vyčítám si, že jsem to odkládal 
tak dlouho, až bylo nakonec pozdě.

Osobně mi byl velmi blízký způsob Zdeňkova psa-
ní, jeho otevřenost nejrůznějším podnětům, jeho snaha 
vyhnout se zavedeným postupům a především nemi-
losrdná ironie, s níž stíhal pseudointelektuální nešvary 
akademického prostředí. Sám se s humorem označo-
val za „mezioborového houmlesáka“, což nebyl vůbec 
špatný příměr. Jeho psaní bylo intuitivní, nikdy do-
předu nevěděl, co mu z textu nakonec vzejde. „Kdy-
bych to věděl, proč bych psal? Týká se to dokonce i žán-
ru – začnu-li psát třeba esej, nevím, zda ho jako esej do-
píšu. Ať už práce na textu začíná cizím zadáním, nebo 
nějakým mým pocitem, vždycky je na ní nejhezčí ta 
fáze, kdy si ze sebe sama vyvolávám, co si o věci oprav-
du myslím. Sednu v klidu někam do kavárny, dám si 
kafe a fernet, mám blok a do něj zaznamenávám útržky 
paměti, bezmála asociativním způsobem. Potom násle-
duje fáze přepisování a zpracování v počítači: přemýš-
lím o tom všem, text se mi začíná spojovat…“

Psaní pro Zdeňka muselo být dobrodružství, jak-
mile do problému či tématu hlouběji pronikl, začal ho 
nudit, otravovat. Znepokojoval ho dokonce i vlastní 
styl a usazené vědomosti, což na sklonku svého života 
vyjádřil velmi ironicky: „Všimnul jsem si, že se svým 
stylem jsem dneska schopen psát skoro o všem… To 
znamená, že je nejvyšší čas se jej zbavit. Rád bych se 
oprostil od tolika věcí, od tolika dat, co mám ve své 

Vzpomínání 
na Zdeňka Vašíčka

Zdeněk Vašíček
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zgooglované hlavě. Ještě je jistá naděje: gerontolog 
Martin Hybler mi vyprávěl o tom, že někteří chovan-
ci ústavů pro přestárlé se jednoho dne vysvlečou do-
naha a prchají do lesů…“

Zdeněk byl nejenom originálním myslitelem s ob-
rovskou erudicí, ale také velkým ironikem, nepolepši-
telným bohémem a intelektuálním pokušitelem. Své 
přátele i zasvěcené publikum bavil vtipnými a kousa-
vými texty, vždy však s �loso�ckým podtextem a ak-
tuálním přesahem, které od roku 2002 publikoval pod 
různými jmény (Slavoj Český, JUDr. Bedřich Břich) 
ve studentském listu Babylon, časopise Revolver Revue 
i jinde. Jeden ze zvláště vydařených textíků, který mi 
pro pobavení kdysi zaslal, jsme přetiskli i v Revue Poli-
tika („O úloze blbů v dějinách“, 5/2004). Tyto ironic-
ké črty nedávno vyšly knižně pod názvem Slavoj Český 
a spol. (Plus, Praha 2010), a když jsem si je před pár 
dny pročítal, jako by Zdeněk znovu stál přede mnou. 
Nebo spíše seděl, s jeho obvyklou sklenicí piva či vína 
a poťouchlým úsměvem. 

Těžko bych mezi autory našel skromnějšího člově-
ka. Nehledal peníze ani slávu, dokázal být hodně vel-
korysý a džentlmen (zvláště k ženám). Když jsme před 
třemi lety v CDK připravovali jeho knihu Minulost 
a současnost, jako rovnocennou spoluautorku připsal 
Françoise Mayer, ačkoli společně napsali pouhé tři tex-
ty. O jiném dřívějším spoluautorství zde nebudu raději 
psát. Přestože byl mezi českými �losofy (jak v jednom 
textu ironicky napsal, máme jich podle slovníku prý 
800) nedostižnou „hvězdou“ s bohatými zahraničními 
zkušenostmi, neměl zapotřebí na sebe upozorňovat. 
Zřídka a nerad například dával interview, a když už se 
nakonec nechal kamarády „ukecat“, vždy byl trochu 
ironický, o čemž jsem se přesvědčil na vlastní kůži. Jak 
ostatně prohlásil jinde: „Interview mě nebaví. Otázka, 
odpověď, konec. Volné rozpravy – ty jistě, ty mě zají-
mají, zvláště při víně.“

Volné rozpravy při víně už bohužel se Zdeňkem ne-
zažijeme. Ale zbyly vzpomínky a především jeho skvělé 
texty. Ty vážné a odborné, ale i ty „nevážné“, kousavé 
a ironické. Nemůžeme mu vzdát větší hold než tím, že 
je budeme znovu pozorně číst.

František Mikš, šéfredaktor časopisu Kontexty.

Jak nevědět 
aneb Zdeněk Vašíček stále budoucí

M P

Tak nevím, ale od smrti Zdeňka Vašíčka mi pořád 
v hlavě – trochu nepřípadně, přiznávám – zní kdysi 
slavná otázka: „Kde je Lee Harvey Oswald teď, když 
ho potřebujeme?“ V kontinuální paranoi posledních 
měsíců, jíž konce nevidět, jeho přesné diagnózy a iro-
nický (někdy až sardonický) nadhled zkrátka chybí, ač 
jsou právě nyní zapotřebí snad stejně jako před třiceti 
lety. Na druhou stranu, bez Vašíčkova příkladu bych 
si byl daleko méně jistý tím, že za každých okolností 
nejen lze žít dobře a myslet se ctí, ale také že se tak žít 
a myslet má. A že to k něčemu je i lidem okolo.

Nemůžu říct, že jsme si byli bůhvíjak blízcí, nic-
méně jsem měl vždy pocit, že si rozumíme – já jsem se 
snažil rozumět tomu, co mi vypráví a jak mě učí myslet 
svými texty, on se zase ke mně choval jako k člověku, 
kterému má snad smysl něco říkat. Avšak coby absti-
nentovi mi příslušný rozměr jeho družnosti unikal jak-
si z principu. Určitě nešlo o symetrický vztah, nicméně 
těžko lze být odpovídajícím partnerem někomu, kdo 
vykazuje zjevné známky geniality. Těch pár poznámek 
proto věnuji raději jeho dílu, které se širší pozornosti 
až popularity (a to díky knize Slavoj Český a spol., shr-
nující burleskně intelektuální glosy na okraj české spo-
lečnosti) dočkalo teprve v minulém roce.

První, poněkud zapomenuté setkání se Zdeňkem 
Vašíčkem mi kdysi nabídlo druhé číslo exilového časo-
pisu Spektrum, ve kterém publikoval studii „Archeolo-
gie“ času, z níž jsem si zřejmě odnesl základní přesvědče-
ní, úročené doufejme i v tom, co dnes dělám: „Minulost 
studujeme prostředky současnosti právě proto, že nemá pro 
nás jiný smysl než přítomný. Tvrzení o minulosti je společ-
nost neustále nucena produkovat jako předpoklad své exis-
tence, což vede k neustálému obměňování starých a tvorbě 
nových vztahů. Právě díky připoutání k minulosti si uvě-
domujeme svou vazbu s různými společenskými skupinami 
a dosahujeme vlastního sebeuvědomění, nalézáme své ces-
ty ke svobodě.“ Jestliže v posledních letech se na našem 
knižním trhu objevují překlady textů Haydena Whi-
tea, Petera Burkeho, Paula Veynea či Rogera Chartiera 
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a nakladatelství ohlašují tituly Michela de Cerateaux 
a dalších (pominu Michela Foucaulta, jehož je tu všude 
plno), Zdeněk Vašíček svým komplexním meta-oboro-
vým přístupem a zároveň precizními případovými stu-
diemi o nám blízkém materiálu tyto historiky-metodo-
logy (anebo historiky a teoretiky dějepisných diskurzů) 
přesahuje přinejmenším implicitním vztažením myšle-
ní o minulosti k problémům etickým a otázkám život-
ní praxe. Katedrová historie čehokoli (o archeologii ne-
mluvě) má z tohoto aspektu oprávněný strach.

Asi nejstručněji a nejpřesněji vyjadřuje základní 
Vašíčkovu otázku a metodu titul knihy shrnující eseje 
z let 1996 až 2003 Podmínky volby. (Navazuje na svazek 
předchozí nazvaný Přijetí podmínek. Vodítko bychom 
tedy měli.) Předmětem všech jeho úvah nad zkoumá-
ním a chápáním minulosti jsou předpoklady, za nichž 
a z nichž konstruujeme, vyvozujeme a interpretujeme 
(z dobrých či špatných důvodů, z neznalosti, anebo ne-
re�ektovaného množství vědomostí) obrazy toho, co si 
dnes myslíme, že, jak a proč bylo. Otázka pravdy, histo-
rické či dějinné pravdy, tak není vyloučena, ale naopak 
vztažena a připoutána k perspektivám a nástrojům, ji-
miž je vyjadřována. Vždy musíme mít na paměti, že 
předpoklady či podmínky, za nichž volíme svůj vztah 
ke skutečnosti, nejsou zřejmé samy sebou.

Díky svému nezapletení se do provozní praxe jed-
notlivých disciplín, kde čas a obraz dominují jako 
předmět zkoumání či jeho konstitutivní předpoklad, 
Vašíček zůstával a zůstává inspirativním solitérem, je-
hož metodologická i metodická inspirativnost může 
ovlivnit budoucnost těchto disciplín. Vedle archeo-
logie, historie, dějin a teorie umění a literatury či �-
lozo�e je dobré jeho kritický modus operandi mít na 
mysli, když se zabýváme celou řadou dalších oblastí. 
Samozřejmě teď odkazuji – abych si tak trochu pohrál 
na svém vlastním písečku – na něco, co se málo ví a ješ-
tě méně připomíná (i když nestor české muzeologie 
Z. Z. Stránský si to podle pamětníků uvědomoval už 
v 70. a 80. letech minulého století), na působení Zdeň-
ka Vašíčka v trutnovském muzeu ve druhé polovině 
60. let. Jeho drobné studie ke klasi�kaci sbírkových 
předmětů, úvahy o specializaci regionálních muzeí, ale 
především přeměna lokální instituce v centrum inte-
lektuálního a společenského života jsou dodnes mar-

kantní ukázkou, jaké potence má muzeum pochopené 
jako paměťová instituce. Koneckonců i s touhle oblastí 
je spojena jedna z jeho neuvěřitelných historek.

Když jsme kdysi v řeči narazili na našeho předního 
znalce antické plastiky Jaroslava Frela, dostalo se mi ne-
jen konstatování, že to byl jediný gauner, kterého měl 
rád, ale také vysvětlení toho, jak vznikla Galerie antic-
kého umění v Hostinném. Tamější františkánský kostel 
byl totiž určen k demolici, avšak zaneprázdněný a vůbec 
angažovaný ředitel trutnovského muzea na projednávání 
této kauzy neprozřetelně vyslal právě Vašíčka, který pře-
dem jasné rozhodnutí zvrátil. Po ředitelově vyhodnoce-
ní nečekaného obratu jako průseru byl Zdeněk pověřen 
okamžitým vyřešením problému, co proboha s prázd-
ným objektem, který zůstane, budeme dělat. A tak se 
sádrové odlitky antických soch dostaly na místo, které 
si ještě všichni dobře pamatujeme. Kromě toho, jak se 
rodí muzeum z ducha doby, ale Vašíčkův muzeologic-
ký imperativ spočívá v permanentním vědomí aleatori-
ky obrazu, jejž právě muzeum ustavuje o minulostech, 
přičemž platí, co jsem připomněl již na začátku: minu-
lost pro nás nemá jiný smysl než přítomný.

Na závěr si dovolím – abych šel na věc s jistým, 
v mém případě poněkud laciným trikem – doložit fas-
cinující schopnost Zdeňka Vašíčka volbou příkladu či 
výběrem citátu shrnout i zábavně iluminovat to důleži-
té, oč jde. Úvodní odstavec již zmíněného eseje „Archeo-
logie“ času končí připomínkou Montesquieua vlídně 
pomlouvajícího hraběte de Boulainvilliers slovy: „Ne-
znal ani minulost, ani přítomnost, ani budoucnost. Byl 
to historik, měl mladou ženu a zabýval se astrologií.“ 
Čtení Vašíčkových knih nám samozřejmě nepomůže, 
ale některým z nás i do budoucna alespoň naznačí… 

Marek Pokorný je ředitelem Moravské galerie v Brně.

Slavojův hlahol

M H

Psát o Zdeňkovi je mi velmi zatěžko. Ta díra je zcela 
čerstvá a jsem ve fázi její pozvolné interiorizace. Ještě 
mi tak úplně nedošla, také možná kvůli tomu, že jsem 
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neměl odvahu účastnit se vytyčení pohřebního patní-
ku. Se Zdeňkem jsme měli navíc po léta zaběhaný sys-
tém kontaktu a výměn, kde se nepřítomnost skloňova-
la s přítomností ve volném přecházení jedné do dru-
hé. Setkávali jsme se ve Francii, Rakousích, Čechách, 
u mne nebo u Zdeňka, na venkově i ve městě, většinou 
po hospodách, bylo to vynořování a zanořování v pra-
videlně nepravidelných intervalech. Krom toho samo-
zřejmě na počítači, na Skypu. Tak jsme trávili léta v ne-
ustále přerušované nepřerušené diskusi, která plynule 
přecházela z diskutování in vivo do vnitřního dialogu. 
Občas jsem s ním diskutoval s jistou zaujatostí a tepr-
ve pak jsem si všiml, že tu tělesně přítomen není a že 
jsem ho už několik měsíců neviděl. 

Možná to bylo tím, jak hlaholil. Ten hlahol zůstával 
rezonovat v hlavě a bylo pak víceméně jedno, co vlast-
ně říká. Hlavní byl (a je pořád) ten tón, který udával 
(ne náhodou napsal studii o udavačství).

Ten jeho hlahol mi vymetl z hlavy poslední zbytky 
akademického puchu a pychu, ostře zametl se všemi 
„Gestelly“ (jak by řekli heideggerovci a svého času i já), 
nebo jednodušeji kolovrátky či kafemlejnky technic-
kého, univerzitního, novinářsko-mediálního typu. Ne-
pamatuji si, že by někdy mluvil, aniž by neměl co říci, 
psal, aniž by neměl co psát. Jak prosté, a současně jak 
naprosto ojedinělé v dnešní in�ačně užvaněné a grafo-
manské době, kdy toho k řečení a napsání je čím dál 
méně, zato se čím dál více mluví a píše.

Tón, hlahol, „veselá věda“: při četbě jeho poslední 
ještě nevydané knihy mne překvapila frekvence citátů 
z Nietzscheho. Jako by se s potutelnou pseudocudnos-
tí pod županem jazykovědy ukryté tělo hlásilo o slo-
vo, nechávalo rozeznít primární kvas odpovědi světu, 
odpovědi, o níž se Zdeněk především snaží ukázat, že 
nemůže být �loso�cká. Když jsem na to poukazoval, 
zahlaholil a vymlouval se, že žádný nietzscheovec není, 
že se mu ty citáty hodily především pro svou aforis-
tickou údernost, s níž se Nietzsche do �loso�e opírá. 
Samozřejmě mu ani zde nevěřím. Ale ještě si o tom 
nepochybně popovídáme. Budu mít dost ironie na 
repliky?

Nedokážu si jasně vzpomenout, o čem jsme vlast-
ně po celá ta léta diskutovali: asi tak o všem možném. 

Zato mi v hlavě rezonuje onen hlahol. A také postoj, 
pohyb, pohled. Kromě případů – dosti častých – kdy 
Zdeněk něco vyprávěl (a nutno dodat, že se to často 
opakovalo), byl v naznačování vlastních mínění vel-
mi úsporný. Jakožto zdánlivě tolerantní člověk – spíše 
diplomat – nijak nekomentoval ani zjevné pitomos-
ti, které jeho partneři v rozhovoru produkovali. Často 
zbyl právě jen ten pohled – náhle upřený kamsi vysoko 
do nebe, tam, kde všechny pitomosti svobodně pole-
tují, zdůraznění nepřítomnosti v situaci a neakcepto-
vání toho, co se říká.

Před lety, v roce 2001 (shodou okolností právě 
okolo 11. září), jsme byli spolu na prázdninách ve fran-
couzském pohoří Jura. Zdeněk trpěl ischiasem, což se 
projevovalo tím, že kráčel podivně pokroucen, skoro 
jako otazník. I tak pochodoval mnohem rychleji než 
já s Annie – pochod byl pro Zdeňka vůbec nenahradi-
telnou součástí epistémického počínání: věci je nutno 
obkroužit, obejít kolem dokola, abychom věděli, na 
čem s nimi jsme a kde, jak to vypadá, proto snad jeho 
projekt s přáteli pěšího obchvatu Velké Prahy po linii 
katastrální hranice města. Rostlo tehdy v Juře spous-
ta pravých ryzců, což pro nás, limuzínské usedlíky na 
granitickém podkladu, kde se ryzce vyskytují jen výji-
mečně, byla vzácnost. Sbírali jsme je a díky tomu jsme 
se potulovali po lese na švýcarské hranici a postupova-
li jen velmi pozvolna kupředu. Což Zdeňka, kterého 
houby nijak nezajímaly, brzo otrávilo, a vyrazil tedy 
svým mnohem rychlejším tempem napřed a zmizel 
z dohledu. Přitom ovšem chtě nechtě nějaké ty ryzce, 
které rostly i uprostřed stezky, také nalezl a nechával 
nám je zaklesnuté na turistických šipkách, dopravních 
značkách, sloupech u cesty apod.

Když jsme s Annie, táhnouce těžký košík plný ryz-
ců, konečně dorazili do vesnice, nalezli jsme ho usaze-
ného v hospodě už u několikátého piva. Z těla učinil 
signi�anta, z hub patníky. Řekl bych, že podstatně dů-
slednější podvrácení reality, než v tomtéž čase přesně 
paralelní, poněkud křečovitě působící čin rovněž ne-
dávno zesnulého Usámy.

Martin Hybler (1951), psycholog a autor žijící od 80. let 
ve Francii.
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Pluralita filosofií

Franz Brentano tvrdil, že sice existuje mnoho psycho-
logií, ale žádná psychologie. Z dosud podaného vy-
mezování �loso�e a jeho důsledků plyne, že je možno 
hájit tvrzení, že existují jen jednotlivé �loso�e, niko-
li �loso�e „an sich“. „Každému je jenom tím, čím ji 
udělal sám,“ tvrdí o �loso�i Friedrich W. Schelling. 
„Vzhůru na lodě, �losofové!“ (Auf die Schiffe, ihr Phi-
losophen! ) volá Nietzsche – na lodě, ne na loď.1 Vedle 
jednotlivých �loso�í máme jen rozpravy o nich (jako 
jsou dějiny �loso�e a �loso�cká učenost, to, co Marc 
Richir označuje za „eklektický encyklopedismus“), ni-
koli ale �loso�i samu. Až dosud zde podaná vymezení 
se totiž ukazují jako autodestruktivní. 

Pro nominalisty by �loso�e jako taková ani neměla 
mít samostatnou existenci – tu by měly mít jen její jed-
notlivé případy. Skládá se tedy z jednotlivých �loso�í, 
podstatně rozdílných, z nichž každá si to, co �loso�í je, 
de�nuje odlišně. Zkrátka – každá je odpovědí a kriti-
kou těch druhých. Jejich přehled nám podávají dějiny 
�loso�e, které jistě samy o sobě žádnou �loso�í ne-
jsou. Máme před sebou (nepřevládá-li dnes) obor vě-

dění o �loso�i, ale ani ten s ní nelze ztotožnit. Jakmile 
totiž překročíme faktogra�cký rámec, nutně se ocitá-
me ve sféře výpovědí, které jsou slučitelné či nesluči-
telné s jistou �loso�í. Zkrátka – docela dobře víme, 
i když ne vždy, co �loso�í není, nikoli, co jí je.

Jiný způsob odpovědi je založen na tom, že zahr-
neme �loso�i do jiného celku a v jeho rámci ji pak vy-
mezíme. Dostáváme se tak k jakési metarovině, nebo 
dokonce k určitému, byť jen zkusmému, vymezení �-
loso�e. Myšlení o myšlení je jistěže spojeno s jistými 
hledisky, není (či nemělo by být) beztvaré. Problém 
s úhly pohledu je v tom, že se vydělují ze systému, 
nevčleňují se do něho. Soubor hledisek je proto ja-
kousi nad�loso�í. Lze je znovu posuzovat, popisovat, 
třídit a vystupovat či sestupovat ze žebříku stále dolů/
nahoru? Navíc vždy je možno položit otázku z jiného 
stanoviska a doufat v nějaký ten kopernikovský pře-
vrat. Zde sledovaná měřítka vztahovaná na �loso�e 
(např. celek, oposice) jsou až příliš obecná, mají hod-
notu jen tehdy, budou-li rozpracována, ale – to je opět 
úkol �loso�e.

Vyjadřovat se o sobě v podstatě znamená rozluš-
tit vlastní šifru, dekódovat svůj kód, a to je v hypote-

Jak se dělají filosofie

Z V

Zdeněk Vašíček své poslední dílo, rukopis nazvaný Jak se dělají �loso�e a čítající zhruba dvě stě normostran, 
uzavřel v polovině března letošního roku, poté co zanesl redakční připomínky Karla Palka. Pracoval na něm 
několik let, intenzivně pak po vydání knihy Minulost a současnost – paměť a dějiny (spoluautorka Françoise 
Mayer; Praha/Brno, Triáda/CDK 2008). Svazek shrnuje a dovršuje autorovu celoživotní kriticko-myslitelskou 
práci. Chystá jej vydat nakladatelství Triáda do konce letošního roku. Kniha má deset kapitol (jedenáctou tvoří 
bibliogra�e) s různým počtem podkapitol. Soustavnost, s níž autor „vyšetřuje“ celou rozsáhlou oblast systémů, 
pojmů, představ apod. spojovaných s disciplínou �loso�e, bude možná pro některé jeho dřívější čtenáře překva-
pující. Za zmínku přitom stojí ještě to, že při vší soustavnosti dokázal Zdeněk Vašíček napsat tak svěží, poutavý 
a stylově vyrovnaný soubor. Autorova důslednost a systematičnost zde nevyúsťuje ve vytvoření jiného, dalšího 
systému. Ukazuje k tomu, že skutečné myšlení začíná právě tam, kde opouští systémy, de�nice, přihrádky a jiné 
„strnulé formy“. Či spíše, kde jde proti nim a snaží se z nich vyprostit. Otázkou zůstává, zda a jak je v takové 
snaze možno uspět. Vašíčkova odpověď je skeptická, avšak tato skepse není odpovědí úplnou. 
Na následujících stranách uvádíme z knihy Jak se dělají �loso�e několik ukázek. -rk-
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tickém případě existence jediné �loso�e nesplnitelný 
úkol. Připustíme-li její existenci, nebyla by dešifrova-
telná a popřela by tak vlastní vymezení – což je vlastně 
případ všech nefalsi�kovatelných teorií.2 Předpokla-
dem jedné �loso�e je tedy �loso�e druhá. Jakmile �-
loso�e A zaregistruje �loso�i B, měla by se pokusit vy-
jádřit její tvrzení vlastními prostředky, tedy překládat. 
Dešifruje ji tak a převádí na vlastní kód, a pak vlast-
ně A = B. Nepodaří-li se jí ale překlad zcela, objevu-
je tak něco nového, jiného. Chce-li se s tím vyrovnat, 
nestačí jen tvrzení k sobě přičlenit, je třeba pozměnit 
i svůj kód. Pokud by mohla �loso�e nahlédnout na 
kód vlastní, dostala by se tak k re�exi, k jakési autore-
ferativnosti se všemi jejími problémy. 

Filoso�e mohou na sebe nahlédnout také díky těm 
faktům a tvrzením, které samy nedokázaly zašifrovat. 
K tomu jim mohou posloužit i pravidla logiky a dis-
kursu, pokud se na nich ovšem shodnou. V krajním 
případě �loso�čtí oponenti nemusí sami nic tvrdit, je-
jich vlastní kód jim postačuje – zábavné v tom přípa-
dě je, pustí-li se do diskuse (tak dekonstrukce versus 
analytická �loso�e).

Otázku, co �loso�e jsou, lze zkoumat více pro-
středky. V zásadě můžeme vyjít z jejich dějin. V tom 
případě musíme předsadit jistou �loso�i dějin, tedy 
opět jakousi formu �loso�e. Filoso�i historie dnes ale 
střídá mnohem skromnější �loso�e historiogra�e, tedy 
teorie toho, jak se o minulosti lze vyjadřovat. Podobně 
v případě dějin �loso�e bychom se mohli nadít samo-
statné teorie vyjadřování se o minulosti �loso�í. A je 
otázka, nakolik je taková teorie na �loso�ích nezávislá. 
V každém případě vstupujeme do dějin �loso�e s jis-
tou představou toho, co �loso�í je a není. Nastává tak 
obdoba hermeneutického kruhu – a to s důsledkem 
stálého přehodnocování. Dějiny �loso�e, dnes vlastně 
samostatný vědecký obor, navazují na �loso�i samu 
jen menší částí. Objevily se ostatně až dost pozdě. Po-
kud by nám měly podat positivní výměr svého před-
mětu, překročily by svou kompetenci, ale přitom už 
svým výběrem a podáním alespoň jistý negativní vý-
měr stanovují. Jejich výklad předpokládá hlediska jisté 
�loso�e a těch je povícero. 

Druhou krajností je přístup nikoli �loso�cký, ale 
�lologický, který se snaží o přesný výklad užitých ter-

mínů, �liací, spojů a popisu kulturního a sociálního 
prostředí. Což je z hlediska určení předmětu dost 
málo. Na takto psané dějiny lze uplatnit všechna pra-
vidla a metody �lologie a ty jsou rozpracovány sku-
tečně pečlivě. Dokonce tak, že splňují všechna kritéria 
tzv. vědeckého přístupu, kumulaci vědění a dokonce 
i Kuhnova paradigmata. Jakmile se však objeví někdo 
se zásadně novým přístupem, je spíše přijat širší ve-
řejností než odborníky samotnými. Příkladem budiž 
Nietzsche s jeho „Zrozením tragedie“ a následující vy-
obcování tohoto muže z řad klasických �lologů. Zpět-
ně přijaty mohou být i práce nesplňující ani základ-
ní požadavky „vědecké“ redakce textu. Uvedu případ 
Waltera Benjamina, kdy i jeho oddaní přátelé z frank-
furtské školy museli z těchto důvodů odmítnout jeho 
habilitační práci. Což nevadilo, aby sami o ní psali 
akademická pojednání, jistěže v akademické formě. 

U dějin �loso�e převažuje jejich výuková role ja-
kožto uvedení do �loso�e. Odtud množství jejích dě-
jin, tenkých či tlustých, mnohosvazkových a kolísají-
cích mezi �loso�í a �lologií. Existují však jistě i �lo-
sofové, pro které dějiny �loso�e a starší originální díla 
východiskem nebyly. Tak Kant (obdobně jako Goethe) 
se omezil na četbu jedněch tehdy populárních dějin.3 
Husserl znal dějiny �loso�e (podle jeho žáka Lévinase) 
jedině z Überwegova přehledu. Rovněž Wittgenstei-
novy znalosti byly jen sporadické. Což je nepochybně 
v souladu s jejich zásadními převraty. 

Jistěže mohou být dějiny �loso�e a jednotliví �loso-
fové inspirativní. Ale jak? Fichte souhlasil s Kantovou 
teorií svobody, ale ten nesouhlasil s jeho. Ovšem Fich-
te prohlašoval, že rozumí Kantově �loso�i lépe než její 
autor (totéž se domníval Kant o Platonovi). Inspirace 
dokonce může vycházet ze špatně pochopených pasá-
ží, či dokonce chyb opisovačů a překladatelů. Tak mů-
žeme například rozeznávat více Aristotelů – antického, 
arabského, scholastického atd. Celý další vývoj �loso�e 
by byl pak jen řadou (plodných?) omylů. Doplatil na 
to i Kant.4 Tak v roce 1924 odhalil Julius Ebbinghaus, 
že jeho Kritika čistého rozumu byla po více než sto let 
mylně chápána. Než i on svou interpretaci musel v roce 
1954 poopravit. Což ovšem jistě nepopírá inspirativ-
nost toho, co bylo špatně pochopeno – špatně pocho-
pená informace nepřestává být informací.5 V krajním 
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případě tedy jakýkoli nesmysl, jednou otištěn, recenso-
ván či citován, může vstoupit do vědeckého pole.

Množí se práce, které vyšetřují jednotlivé pojmy, 
tvrzení, problémy bez ohledu na jednotlivé systémy. 
Filoso�cké pojmy mimo jednotlivé �loso�e (tedy 
v popularizaci, ve výuce) nejsou však vlastně pojmy, 
spíše představy. Už proto se z nich nedá vybudovat 
nějaká rozumná sestava. Smysl nabývají jen v jednot-
livých �loso�ích. Proto i každá z �loso�í musí vazby 
pojmů svého slovníku vědomě pečlivě sledovat – od-
tud ony posuny významů termínů v jednotlivých �lo-
so�ích. Tak J. G. Fichte za osmnáct let uveřejnil pět 
versí své Wissenschaftslehre.

Jsou-li �loso�e subjektivní (asi tak, jako je subjek-
tivní literatura), pak i jejich hodnocení musí být rov-
něž subjektivní (viz Fichte, Nietzsche). Co je reálné, 
pravdivé, si určují jednotlivé �loso�e samy. Proč ne? Je 
to souvztažné s uměním – třebas romány, jakkoli růz-
né, se vzájemně nevylučují, konkurují si snad jen v ori-
ginalitě, kvalitě a síle marketingu. Stejně jako �loso�í, 
je a musí jich být více. Nedivme se Voltairovu názoru, 
že metafysika je pole pochybností a román duše.

Odstup

Podobně jako náboženství, přes veškerý ekumenismus 
či akademismus, je každá �loso�e přesvědčena, a pře-
svědčena býti má, o své výlučnosti. To s sebou přináší 
ovšem jisté praktické těžkosti. Religionistika by měla 
být z tohoto důvodu pro jistotu provozována nevě-
řícími učenci, ale to je požadavek blízký názoru, že 
ideální sexuolog by měl být impotent – máme-li věřit 
F. B. Steinerovi. Filosof Russell obdobně navrhoval, 
aby soudci rozvodových pří byli v zájmu nestrannosti 
vykleštěni. Nakolik je ale odstup agnostiků, skeptiků, 
kleštěnců, impotentů a – last but not least – postmo-
derních ironiků i jen srovnatelný s obecnem? Může 
odstup suplovat generalitu? Jaké jsou vlastnosti ideál-
ního historika či znalce �loso�e? 

Nemá-li �loso�e nic nad sebou, což je obecně při-
jímáno s výjimkou teologů a dnes i kulturologů, při-
jde ke slovu Aristotelova argumentace. Odmítáme-li 
�losofovat, tvrdil, činíme tak na základě jisté �loso�e, 
tedy �losofujeme. I zamítavý postoj je tedy slučitelný 

s jistou �loso�í. To lze vztáhnout i na Sokratova opo-
nenta, který se o něm vyjádřil jako o muži, který ne-
přestává žvanit. Je pěkné, že tupci a impotenti mohou 
být proti své vůli �losofy, smutné je, že �losofy být 
musí. Žurnalistická postmoderna reaguje obdobně, 
uznává totiž právo �loso�í na vzájemnou neslučitel-
nost. Existence metafysických �loso�í je tak současně 
připouštěna i odsuzována.

Jednotlivé obory se mohou vyjadřovat o tvrzeních 
oborů jiných. Je to pak otázka úrovní popisu, jeho 
hledisek. Jakmile podrobíme nějaký obor, směr apod. 
například hledisku sociologie či antropologie, staví-
me se nad něj a uplatňujeme hlediska, která on sám si 
neklade. Právo vyjadřovat se více méně o všem si vy-
hrazuje �loso�e – ale kterou si máme zvolit? Na jed-
né straně máme �loso�e logiky, na druhé straně by se 
�loso�e měly logice podřizovat. Které? Z této nepří-
jemné povinnosti se lze ovšem vykroutit postulováním 
logiky vlastní, viz například Marx, Barthes, Virilio. 
Máme �loso�i práva, ale i to se samo občas vyjadřu-
je o �loso�i, viz nešťastný osud Sokratův. Filoso�i lze 
brát z hlediska antropologie, sociologie, historie atd., 
v tom případě je ona jejich předmětem – v jakém vzta-
hu jsou potom �loso�cká antropologie a antropologie 
�loso�e? Mezi fysiologicko-psychologická hodnocení 
bychom mohli zařadit i Platonovu poznámku, že by 
nebylo jeho �loso�e bez krásných aténských jinochů. 
Nejnověji je �loso�e rétorikou zkoumána jako objek-
tivní a veřejný fenomén, totiž jako řečnická praxe kul-
turního světa principiálně vázaná na ústní a písemnou 
textualitu.6 Wilhelm Dilthey rozvíjel zase koncept �-
loso�e �loso�e, spíše jakousi psychologii metafysiky, 
zkoumající světové názory předcházející metafysickým 
systémům, a to zejména z hlediska uměleckého stylu. 
O něm však nelze prohlašovat, zda je pravdivý či ne. 
Adekvátní snad, ale k čemu?

Jistěže každá z �loso�í je geneticky a dobově pod-
míněna, i když třebas jen částečně. Nadčasové �loso�e 
jsou ve skutečnosti velmi časové. Ale pozor! To, že nás 
Platon stále oslovuje, neznamená, že by nepodléhal své 
době, naopak. Každá nadčasovost chce svůj čas. Je zá-
vislá i na osobnosti – jen těžko si lze představit Spinozu 
jako diplomata a nepochybujme o tom, že z Leibnize 
by byl špatný brusič čoček. Tyto závislosti by si jednot-
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livé �loso�e měly vyřizovat mezi sebou. Ovšem, jak 
poznamenal Jean-Paul Sartre, dnes, když se �losofové 
potkají, řeknou si nanejvýš „dobrý den“. Jisté výjimky 
ale existují, zvláště je-li �loso�e, zejména její historie, 
přednášena jako obor.

Pojmy a poznatky, o kterých �loso�e pojednává, už 
navazují na určitou �loso�i nebo jsou s ní slučitelné. 
To platí i o slovech obecného jazyka, která jsou �loso-
�emi vyvazována ze svých souvislostí. Tak metafora, ve 
�loso�i častá, musí být studována na základě tropiky 
(metaforologie, metaforika) a současně si musíme být 
vědomi jejího �loso�ckého pozadí, které je ovšem zase 
na metaforách založeno. Jistě, jakmile �loso�e nějakou 
metaforu převezme, musí navazovat na vlastnosti je-
jích vlastních pojmů. Nejsme tedy daleko od jakéhosi 
bludného kruhu.7 Derrida sice odmítá možnost vyjad-
řovat se o �loso�cké metafoře z posice mimo �loso�i, 
ale pomáhá si nemetafysickým pojmem „quasi-meta-
foričnosti“ označujícím výchozí stav, kdy nelze rozli-
šit mezi pojmem a metaforou, mezi logem a bytím. 
Nepochybně se inspiroval svou différancí. Stejný po-
chod lze bohužel uplatnit i na jeho gramatologii, která 
se rovněž vyjadřuje o �loso�i, přičemž on sám grama-
tologii považuje za positivní vědu.8

Vnější kritika

Postmoderní kritika s oblibou používá několika réto-
rických obratů: obviňování z moci, paušálního odmí-
tání pojmů označených za metafysické a diskreditace 
prostřednictvím „velkého příběhu“. Přitom už Hegel 
si byl vědom toho, že základním předpokladem po-
jmového myšlení je odstup od toho, o čem pojedná-
vá, a že tento odstup zakládá možnost působení, akti-
vity, moci. Na to navazuje výrok M. Webera „pojmy 
nejsou cílem, ale prostředkem k poznání souvislostí, 
které jsou významné podle individuálních hledisek“.9 
Je-li nám to nemilé, měli bychom být tedy konsek-
ventní a zříci se pojmového myšlení. Je pravda, že 
mnozí tak daleko zašli – „přijetí kontradikce a její 
zobecnění … representuje úplné dno a vyčerpání so-
ciálního zkoumání“.10 Jak víme, stačí jediný proti-
mluv, a lze pak zdůvodnit přísně logicky vše. Bohužel 
i to, co nechceme.

Existuje-li větší počet příběhů, náboženství, posto-
jů, skupin, zájmů, směrů, ideologií, klade se pak otáz-
ka jejich vzájemných vztahů. „Nepovedu vás cizí zemí, 
ale snad vás poučím, že jste ve vlastní zemi cizinci,“ 
sliboval Malebranche. A to se dnes daří, i když patrně 
ne zcela tak, jak to on zamýšlel. Každá para�loso�e si 
totiž vyhrazuje právo vyjadřovat se o těch ostatních. 
Má přitom v zásadě dvě možnosti. V jednom z kraj-
ních případů se usiluje o dominanci (tak pro Lyotar-
da spravedlnost není spjata s konsensem, svoboda mu 
není zdrojem závazku). V dalším se klade důraz na ne-
zdůvodnitelnost a nepřevoditelnost, a tedy na pouhou 
vzájemnou konversaci, vedoucí třebas k novým hledis-
kům a postojům, ale ne nutně společným. Wittgen-
stein se zase domníval, že o tom, o čem se nedá mluvit, 
máme mlčet. Derrida naopak obhajuje právo mluvit 
nejasně o nejasném. Konversace se stává cílem, kavár-
níci si mnou ruce. Postulování konversace jako základu 
je ale samo stanoviskem nutně nepřevoditelným, jež 
má stejnou hodnotu jako stanoviska ostatní, dokonce 
i ta usilující o dominanci. Nakonec nejen pokrok, ale 
i genese a vývoj, a dokonce i diachronie sama mizí a je 
střídána jakousi věčnou synchronií (asi jak to domyslel 
Francis Fukuyama). Synchronií bez dějin. Podrobena 
kontingenci, je navíc synchronií bez systému. Názory 
se budou šířit a mizet infekčně, asi jako móda či chřip-
ka. Zřejmě „�loso�e je pro �losofování problém“, jak 
se vyjádřil E. Fink.

Zmíněné problémy nejsou zdaleka speci�cké pro 
pojem �loso�e, kladou se i v případě náboženství, 
umění, literatury. Všem těmto oblastem je vlastní to, 
že jim odpovídají potřeby, intence a činnosti (v po-
kleslém případě profese), které ovlivňují jejich výmě-
ry. Schopenhauer uvádí třebas „metafysickou potřebu 
člověka“, jindy je to třebas „antropologická konstan-
ta“. Výměr záleží také na konsensu – určitá činnost je 
někým, nějakou skupinou označována za uměleckou 
tvorbu atd., jiná nikoli. Výsledky této činnosti jsou pak 
brány za umělecké dílo atd. a hrají jeho roli. Dokonce 
jsme někdy v pokušení označit za ně i to, co je a zejmé-
na bylo výsledkem podstatně jiného záměru – umělců 
a �losofů „proti své vůli“ je povícero. Kdesi v dáli se 
odehrává to, co nás označí a oznámkuje. Vymezová-
ní podobných pojmů je „autoinstruktivní“. Jakýkoli 



66 Kontexty 3/2011 67Portrét

jejich výměr, i implicitní, je neustále korigován dal-
ší činností. Kdybychom znali jejich esenciální výměr, 
mohli bychom rozhodovat, co je či není dílem, jed-
notlivou �loso�í atd. Jsme ale v situaci právě opačné, 
existence díla stanovuje pravidla umění atd., svou �-
liaci a nový přepis dějin. Z �loso�e si uveďme příklad 
Heideggera, jenž se vrací víc než dva tisíce let nazpět, 
aby mohl vše revidovat. Někteří se pokoušejí jít ješ-
tě dále. Úloha dějin, s jejichž pomocí se někdy doufá 
nalézt nějaké to stanovení či vymezení �loso�e, se tak 
obrací. Kant to vyřešil vskutku razantně – �loso�e je 
bez opory na zemi i na nebesích, a tedy ani zkušenost, 
ani věda se nemohou o �loso�i vyjadřovat.

Problémy katalogu 

Je-li �loso�e jakýmsi obrazem světa (například pře-
svědčením G. E. Moora bylo, že má podat všeobecný 
popis celého universa), dostáváme se do situace, kdy 
náš obraz je částí zpodobovaného, upamatujme se na 
některé obrazy René Magritta… Je to situace katalogu 
všech katalogů, které se nezmiňují o sobě. Ten neexis-
tuje. Jestliže totiž v něm tento katalog sám není uve-
den, není to pak katalog všech takovýchto katalogů. 
A jestliže ano, pak se tedy zmiňuje o sobě, a tedy do 
katalogu nepatří. Jak z toho ven? 

Alfred Tarski předpokládá hierarchii jazyků, které 
se mohou o sobě vyjadřovat. Ale už jen myšlenka tako-
véto hierarchie se staví ne do ní, ale vedle ní. Z obdob-
ných důvodů Bertrand Russell postuluje existenci ja-
kéhosi neformálního diskursu, který není jazykem ve 
vlastním slova smyslu. Quine zase konstatuje, že žád-
ný jazyk či teorie nedokáže jednoznačně určit všech-
ny možné objekty, na které se vztahuje.11 To je možné 
jen za pomoci jiného jazyka tvořícího jakýsi systém 
souřadnic, ve kterém pak lze výchozí jazyk interpre-
tovat. Potud Quine opakuje důsledek teorie relativity, 
totiž neexistenci „absolutní koordináty“. Vskutku, od 
té doby, co víme, že Zemi nenesou čtyři sloni, nemá-
me žádnou oporu. Své schéma uvažování vystihl on 
sám: „Otázka tvaru ‚Co je F?‘ může být zodpovězena 
jedině odvoláním se na další termín: ‚F je G‘.“12 Avšak 
již antičtí logikové věděli, že je vždy možná replika 
– „s G nesouhlasím“. Quine sám nakonec odkazuje 

pravdu a ontologii do jakési transcendentální metafy-
siky – ale kam zařadit toto jeho odkazování? Uvede-
né závěry z jazyků a teorií lze nepochybně vztáhnout 
i na �loso�e. N. Hartmann proto chápe �loso�i jako 
zpracovávání otázek, které se nedají vyřešit s konečnou 
platností, a proto přetrvávají. 

Problémy obdobného typu pokračují. Tak jednot-
livé vědní obory řeší problémy metavyjádření tím, že 
odpovědnost přenášejí na svou teorii či �loso�i. Pak 
následuje teorie vědy vůbec a nakonec �loso�e. Nu 
a ta čeká, sledujme starou bajku, jako převozník na 
svou oběť. Navíc každá z jednotlivých �loso�í nejen 
svůj předmět popisuje, ale i na něj působí (vyvolává 
zoufalství třebas, uveďme dramatika Heinricha von 
Kleista, který si vzal život deprimován nepoznatelnos-
tí „věci o sobě“). Měla by proto tyto důsledky re�ek-
tovat, a tedy se proměňovat – od zdokonalování po 
sebepopření. Jsou vůbec možny invarianty, teorie či 
�loso�e takovýchto změn? Kam zařadit ty orientace, 
které hlásají pluralitu názorů a tím si podřezávají vě-
tev svého stanoviska? I těmito způsoby je mnohost �-
loso�í zaručena.

Situace se komplikuje i tím, že lze rozlišovat �lo-
so�e člověka a přírody. Jsou oba typy �loso�í kompa-
tibilní? Jestliže ne, co z toho plyne? A jestliže ano, co 
tvoří jejich přechod, společné vlastnosti? Lze potom 
chápat Nietzscheovu otázku: „Je pravda, že metafy-
sický svět by mohl existovat. Tato možnost je nepo-
chybná a těžko se o ni můžeme přít. Na všechny věci 
nazíráme skrz lidskou hlavu a můžeme ji používat (?). 
Zároveň i nadále zůstává otázka, co by ze světa zbylo, 
kdyby ji někdo skutečně odřízl.“13 Zkrátka �loso�e ne-
může být první, základní, nejvyšší – to protože je částí 
toho, co má vysvětlit, a tam hraje nějakou roli. Z ja-
zyka nevystoupíš.

O co se opírají

Filoso�e se s oblibou odvolávají na existenci, zkušenost 
a pravdu a tu současně nejen de�nují, ale i nárokují. 
Tvoří jakýsi generální odkaz, který jako takový je nut-
ně velmi neurčitý. Což si ukážeme na příkladě pravdy. 
Výrazy pravdivý (pravda, pravdivost) ve většině indo-
evropských jazyků navazují na kořen uer, označující 



66 Kontexty 3/2011 67Portrét

důvěryhodnost, prokázané přátelství a dále postupně 
ochranu, smlouvu, jistotu, upřímnost. Tvoří součást 
sémantického pole (včetně antonym), jehož členy mo-
hou být ve výpovědích zástupné nebo alespoň tvořit 
smysluplnou výpověď, byť s jiným významem. Zřejmě 
se původně váží na označení kvality osobních vztahů 
doprovázených pozitivním hodnocením a emocemi. 
Tomu odpovídají gnómy sedmi řeckých mudrců usta-
novujících správné (pravdivé) postoje. Otázka neosob-
ní pravdivosti se ve světě synkretického myšlení nekla-
de, nerozlišuje se mezi smyšlenkou a tím, co se skuteč-
ně událo, podobně jako činíme my při četbě historic-
kého románu. I v historiogra�i je to obdobné dodnes 
– ta spojuje v jeden celek fakta svou interpretací s ná-
rokem na pravdivost blížící se jakési spravedlnosti.

Následovně se významy posunují k označování 
(a oceňování) situace i bez osobního partnera. Dostá-
váme se posléze k situacím, kdy pravda se stává nezá-
vislá na člověku a člověk je nucen se s ní poměřovat. 
Tomu odpovídá řecký výraz pro pravdu alétheia (pů-
vodně značící odkrytost, zjevení, živoucí, existující). 
Navazují na ni antonyma jako lež, lest, smyšlenka, 
iluze, nevěrohodnost, omyl, nesmysl, nejistota, zdání 
a chaos. Tyto výrazy jsou pak různě akcentovány a po-
jem pravdy je tak pozměňován. Rodí se přesvědčení, 
že pravda (a tedy i skutečnost) se skrývá pod pouhým 
zdáním, což je spojováno s předpokladem, že obojí je 
to, co je pojmově vyjádřitelné. Filoso�e si tak našla 
svoji parketu.

Jistěže můžeme uvažovat špatně, dopouštět se omy-
lů, a v tom případě musíme uvažovat nejen o pravdě, 
ale i o jejích kritériích – a ta si opět pojem pravdy při-
způsobují (obvykle se uvádí pět hlavních). Jedním 
z nich je požadavek korespondence, shody mezi pojmy 
a jevy. Tato dvojice může být rozdílně konkretisována: 
tak myšlení/bytí, subjekt/objekt, poznání/skutečnost. 
Zdůrazníme-li vztah subjektu a objektu, pak existuje 
škála dalších možností. Tak můžeme hovořit o tom, 
nakolik je individuum právo samo sobě, či postulovat 
možnost prožívání (až do splynutí) jedince s Pravdou 
vůbec (v tom případě lze uvažovat i o Dobru). 

Pojem pravdy se postupně vyvazuje ze závislosti na 
přirozeném světě a jazyku, vstupuje do jiných spojů 
(zejména s pojmem skutečnosti), a je tak nejen termí-

nem, ale i důsledkem/předpokladem více celků (�lo-
so�í). Je závislý na svých antonymech, kontextech, dů-
sledcích, akcentacích a samozřejmě na pravidlech své 
konstrukce (ta jsou současně její kritéria). Je dána spí-
še svým místem, rolí v různých systémech uvažování. 
Jestliže platí, že �loso�e se o něčem vyjadřuje, pak jistě 
i na toto „něco“ reaguje. Není ovšem zdaleka jasná po-
vaha onoho „něco“, o „tom“ panují nejrůznější před-
stavy, viz všeobecně nesdílený obsah termínů jako sku-
tečnost, existence, pravda. Neřeší to v zásadě ani změ-
na přístupu, kdy se zabýváme spíše sami sebou a naši-
mi poznávacími mohutnostmi. Kantova „věc o sobě“ 
zůstává věcí, Wittgensteinovo „to“, o čem musíme ml-
čet, nepřestává být něčím. Leibniz se sice táže, proč je 
vůbec něco, když spíše by mělo být nic, ale nahrazuje 
jen otázku „co je“ otázkou „proč je“, což předpokládá 
konstrukci další sféry skutečnosti. 

Pravda je beznadějně svázána s existencí a skuteč-
ností. Celý trs pojmů a tvrzení spojený s pravdou zde 
později označím za jeden z uzlových bodů půdorysu 
�loso�í. […]

Existence je evidentně mimo sféru pojmů. Proto 
ji nelze de�novat, a tedy ani objektivně poznat, lze 
ale o ní uvažovat, viz Anselmův důkaz Boží existence 
nebo Descartesův pokus ji vyvodit z myšlení. Myšle-
ní ovšem v širokém významu zahrnuje i chtění, cítění 
(o tom, že nás bolí zuby, nemůže být nejmenší pochy-
by). Je zde ale jedna potíž – jestliže vyjdeme například 
z intuitivního předpokladu existence subjektu, já, pak 
bychom měli subjekt vyjádřit pojmy a pojmy nemo-
hou být ex de�nitione pravdivé ani nepravdivé (to až 
jejich spojení) – a jakápak existence bez pravdivosti? 
„Není-li Boha, jakýmpak jsem kapitánem?“ správně 
se vyjádřil v Běsech Dostojevského kapitán-mudrlant. 
Nebo se nemusíme o existenci či subjekt zajímat – to 
je objektivismus. Uvažujeme se, jako kdybychom ne-
byli, a taky v tomto smyslu nejsme, protože se neuva-
žujeme. Uřízli jsme si hlavu.

Jsou-li matematické věty zformulovány bezespor-
ně a jsou-li odvoditelné, pak platí. Jaké jsou jejich on-
tologické důsledky, jaká je povaha jejich existence, 
je ovšem otázka. Viz známé Russellovy potíže nejen 
s čísly, ale i s plešatým francouzským králem a obdob-
né problémy analytické �loso�e. Jsou-li metafysická 
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tvrzení správně formulována, mohou, ale nemusí pla-
tit také. Mohou/měla být ovšem různě interpretována 
i dokazována. Ale jak? Metafysika si vypomáhá apo-
retikou. Ta vede od formulace problému ke stanovení 
jeho možných řešení, jistě opět metafysických (např. 
Descartův dualismus). Pak se hledá jejich nemetafy-
sické odůvodnění/popření (třebas Maritainovo tvrze-
ní, že Descartes zavedl lidstvo na scestí), argumentace 
je tedy odvislá od agory a rétoriky. Jednotlivá odůvod-
nění se porovnávají a nakonec jedno z řešení je prefe-
rováno. Ale to je vlastně opět formální obdoba oněch 
vazeb, které Derrida tak úspěšně zdynamisoval. Pros-
tě matematiku a metafysiku zakázat nelze, jen jejich 
jednotlivá tvrzení vyvrátit, anebo se o ně vůbec neza-
jímat. Metafysika není ostatně nadarmo femininum. 
Platí o ní to, co tvrdil lord Byron o ženách – nelze žít 
ani s nimi, ani bez nich.

Tyto otázky předpokládají odpovědi založené na 
půdorysu systém versus okolí. To si ukážeme na pří-
kladu právnické teorie legality, kterou si dosadíme na 
místo �loso�e. V případě legality máme podle Přibá-
ně tři druhy řešení jejího vztahu k okolí.14 Jednak je 
možno vztáhnout ji k základním idejím a představám 
nepodléhajícím zdůvodnění, které legalitu legitimují, 
odůvodňují, ospravedlňují. Což je označováno za pro-
jevy esencialismu, substancionalismu, realismu. Od-
povědi jsou tedy považovány z principu za nesprávné. 
Podle dalšího pojetí je právo soběstačným (autopoie-
tickým) systémem, který legitimisuje sám sebe a pro 
který vztahy k okolí nejsou určující (obdobné stano-
visko zastává i Kelsenova čistá věda právní). Otázka 
je v tom případě řešena zamítnutím otázky. Poslední, 
třetí řešení vidí východisko v permanentní legitimisaci 
(dekonstrukce v postmoderní jurisprudenci) – otázka 
se tedy odkládá. Přidal bych ovšem ještě jednu varian-
tu třetího řešení, a to anglosaskou rule of law. Před-
stavuje obrovský, neustále doplňovaný a diskutovaný 
soubor zákonů, psaných i nepsaných zvyklostí, braný 
jako garance individuálních svobod, jakási obdoba 
Popperova třetího světa.15 Není založen na obecných 
principech, nevytváří žádnou teorii. Což je souvztažné 
s řeckou epikií (epieíkia = slušnost), totiž opravou zá-
kona slušností. Tehdy se ovšem Aristoteles domníval, 
že co je to slušnost, ví každý (dnes by to bylo označeno 

za stanovisko silně opresivní). V mnohém jsou shody 
těchto variant třetího řešení překvapivé, dokonce se 
může zdát, že dekonstrukce se vlamuje do otevřených 
dveří, ne-li vrat.

Statika a synchronie mají ovšem svá nezadatelná 
práva. Možných základních východisek je více a výběr 
mezi nimi je vždy otázkou rozhodnutí. Jistěže v pro-
cesu rozvažování pochyby a otevřenost zůstávají, ale 
současně je nutno se podřídit, byť na omezenou dobu, 
jednomu rozhodnutí a jeho důsledkům. Tak v každém 
daném okamžiku existuje určitá legalita, třebas i nele-
gitimní, a je zcela na nás, zda se jí podřídíme, či niko-
li, zda jsme rozhodnuti nést osobně následky. David 
oreau odepřel platit válečnou daň, a ocitl se v obec-
ní šatlavě. Nestěžoval si, naopak. Jeho přítel, �losof 
Ralph W. Emerson, na něj volal – proboha, co děláš 
ve vězení? Odpověď zněla: „A co děláš ty venku?“ Zato 
dnes se se stížnostmi, zvláště intelektuálů, roztrhl py-
tel. Zřejmě nám nastala epocha odmítání odpovědnos-
ti a stěžování si. 

Permanentní kritika, dekonstrukce, demytologisa-
ce legality nemůže z de�nice zakládat nějakou teorii 
(musela by být zase ihned dekonstruována). Odkazu-
je-li re�exivní sociologie na dynamiku dění ve společ-
nosti, a tedy i na jeho variabilitu, i tak musí takovéto 
dění nějakým způsobem popsat, a tento popis se musí 
opírat o jistá schémata (ať jsme je předtím jakkoli kri-
tisovali). Buď se přitom spolehneme na diachronic-
ké představy genese, cíle, velkého vyprávění, utopie 
– nebo na projevy synchronie, jako jsou nejen struk-
tury, ale i například zdravý rozum, ironie, jazykové 
hry, konversace atd. Ve druhém případě ale sociální 
bytí by mělo být kontingentní a iracionální, a odtud 
například evoluční teorie má být odsouzena jako au-
toritativní. Richard Rorty se pokusil sloučit kontin-
genci a teorii, a to tak, že na místo teorie dosadil uto-
pii. Předpokládá konec sociálních věd, které budou 
nahrazeny literaturou, zvláště Biblí. Opravdu – meta-
foričnost, inkoherenci, neucelenost, verbalismus, po-
pisnost v literatuře snadno najdeme, zvláště v té špat-
né. Morálka má být převedena na soucit.16 Tedy nikoli 
„pravda vítězí“, ale „láska vítězí nad nenávistí“. Osob-
ně bych byl pro méně lásky a více slušnosti, přátelé!
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Poznámky:
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ironický význam. Nietzsche, Friedrich: Radostná věda, Olomouc, 
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a M. Heidegger. Svou kritiku doplnil v letech padesátých 
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Heideggera „metaforické neexistuje leč uvnitř metafysiky“) 
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implikována existence „ne-bílé“ mytologie či mytologií s jejich 
�loso�emi, které z pojmu Bytí nevycházejí. Jestliže se pokusíme 
je přeložit „bílými prostředky“ (jistě i naopak), dostaneme se 
k nepřeložitelnému zbytku, který může mít opět metaforický 

charakter (vlastní i přenesený, pro nás). Na něj se ale „bílý“ 
pojem metafory nevztahuje. Vznikají tak zřejmě nepřekonatelné 
de�niční překážky, a tedy lze předběžně usoudit, že Derridova 
otázka je špatně položena.

8 Derrida, Jacques: La mythologie blanche. La métaphore dans 
le texte philosophique. In: Derrida, J.: Marges de la philosophie, 
Paris, Édition de Minuit 1972, s. 247–324, (česky in: Derrida, J.: 
Texty k dekonstrukci. Práce z let 1967–1972, Bratislava, Archa 
1993, s. 196–276); Derrida, J.: Le retrait de la métaphore. In: 
Derrida, J.: Psyché. Inventions de l’autre, Paris 1987, s. 27–48, 
a více zmínek o problematice metafory v jeho dalších spisech.

9 Weber, Max: Metodologie, sociologie a politika, Praha, 
Oikúmené 1998, s. 58.

10 Holmwood, John: Founding Sociology? Talcott Parsons and the 
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Z V – F M

Minulost a současnost, paměť a dějiny
Kniha představuje výbor prací Zdeňka Vašíčka z let 1979–2008. Spoluautor-
kou tří textů je Françoise Mayerová. Spojujícím tématem je zkoumání toho, 
jak se zdánlivě jednoduché, základní pojmy jako mimo jiné minulost, součas-
nost, paměť a dějiny proměňují, jak bývají rozličně akcentovány a naposled jak 
jsou využívány i zneužívány.



70 Kontexty 3/2011 71Téma

Ukázky z připravované knihy

Z přítmí kuchyně vycházím na světlo, do nádherného 
jarního rána. Slunce konečně vítá nový den, nesměle 
dýchá teplem, voňavě líbezným, a já uprostřed zahra-
dy brečím jako malý kluk. Stát jen tak v orosené trávě, 
zírat do modré oblohy, pozorovat šťastný let ptáků pod 
vzedmutými bílými mraky a cítit bolest tak silnou, že ji 
sotva lze unést, je cosi mystického. V nádheře i smutku 
prožívám těžké chvíle, jenomže všechno ve mně i ko-
lem mne je sám život. Proč se zříci neopakovatelných 
chvil výčitkami a spíláním osudu? Zabíjet v sobě život 
obviněním života? Popřít šťastnou radost z krásného 
dne jenom proto, aby má bolest měla alibi? Nemám 
v sobě žádnou zlobu, neodvracím se, naopak, s poko-
rou přijímám nevyhnutelné a dělám to, k čemu se lidé 
uchylují v nouzi nejvyšší, když už nic nezmohou proti 
prostému faktu života. Žádám, úpěnlivě prosím, aby ji 
neopouštěl ten, k němuž se v beznaději obracíme, aby 
mi dal šanci a mámu ještě vrátil do života. Všechny 
možnosti jsem vyčerpal, přijímám její smrt a už více 
nemohu, než svou prosbu odevzdat jiné vůli. 

Vracím se ze zahrady a v předsíni drnčí telefon. 
Bezděčně zvedám sluchátko a znovu se nemohu po-
hnout z místa. Musíte okamžitě přijet do nemocnice 
a přemluvit maminku, aby nám dala souhlas k opera-
ci. Je to jediná možnost, jak potvrdit předpoklad, ke 
kterému jsme právě došli, poslední pokus zvrátit sou-
časný stav. Chirurg Jaroslav Tobola mluví klidně, nalé-
havě a stručně, už dělají předoperační vyšetření a musí 
to být rychle. Hrom zaduněl, čí řečí ke mně promlu-
vil Bůh, k němuž jsem před chvílí vzhlížel? Z chirur-
gie tedy nakonec přišla šance, o níž jsem snil. Odtud 
jsem ji vůbec nečekal. Stále máme naději, máma ještě 
nemusí zemřít.

* * *

Znovu máme schůzku, teď již bez primáře. Stačí chvil-
ka a nažhavenou naději zchlazují neúprosná fakta. 
Operace potvrdila prognózu: krevní sraženina ucpala 
tepnu v břišní krajině. Problém je, že odumřelo téměř 
celé tenké střevo, museli ho vyjmout a na každé stra-
ně nechat jen dvacet centimetrů. Byli sice úspěšní, ale 

O štěstí v umírání

J P

Smrt je pro naši společnost čímsi nepatřičným, stala se tabu. Jenomže pouze ona dává našemu počínání hlubší 
smysl. Co to je smrt, a jaký má význam pro život člověka? Jak ji prožívá umírající, a jak jeho blízcí, kteří ho 
provázejí v posledních chvílích života? Proč u nás umírají lidé v nemocnici, a mnohem méně v hospici, či doma 
v kruhu rodiny, jak to bývalo po staletí zvykem? Je smrt skutečně de�nitivním koncem života? To jsou otázky, 
a ještě mnohé další, na které se autor snaží odpovědět v knize psané na hranici dokumentu a prózy. V líčení dra-
matických událostí vychází z autentické osobní zkušenosti, popisuje podstatné chvíle prožité s matkou během 
pěti let, když v 81 letech přežila těžkou operaci a už se o sebe nemohla starat. Osobitým jazykem zaznamenává 
nevšední příběh statečné ženy, která s pomocí rodiny překonala nejchmurnější lékařské prognózy, a re�ektuje 
i osudy umírajících ve stávajícím systému zdravotní péče. Kniha je o cestě zbavování se strachu ze smrti, důvěr-
nou výpovědí o vůli, naději a víře, je o potkávání, míjení a opětovném setkání, když si ji vzal autor v roce 2004 
po krátké hospitalizaci v nemocnici zemřít domů a v kruhu blízkých ji provázel do posledního vydechnutí. Silný 
iniciační prožitek přivedl autora na cestu vlastní změny, k nalezení nových hodnot a osobního štěstí. Každý 
člověk má tuto jedinečnou šanci, to je poselství knihy, která může být posilou, podnětem a inspirací všem, kteří 
se ocitnou v podobné situaci. 
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z dlouhodobého hlediska to výhra není. Mlčím, hle-
dím do unavených tváří a prosím o milost. Ne, ani slo-
vo nevezmou zpět, neuberou jediný gram tíhy. Přiky-
vuji, ač nechápu všechny souvislosti. Podstatné je, že 
máma žije a byla odstraněna komplikace bezprostřed-
ně ohrožující její život. Tak rádi by mi nechali útěchu, 
ale musejí mě upozornit na důsledky zákroku. Poprvé 
slyším o trvalých průjmech, o postupném vyhladově-
ní a vysílení organismu k smrti. Tělo nemá kde vstře-
bávat potřebné látky. Potrava projde rychle do tlusté-
ho střeva a nestačí organismus vyživit. Tak je to tedy, 
máma je právě zachráněný tonoucí, znovu hozený do 
vody. Naléhavé argumenty lékařů mi zatvrzele bloudí 
hlavou, mohu přijmout tak strašnou představu? Což-
pak jen prodloužili její trápení? 

Jsou to zlé zprávy. Nedovedu si představit utrpení, 
kterému má být vystavena, až se probudí, pokud se 
probudí. A právě, hovoří o stavu, který bude, ale před 
operací měli největší strach z operace a pooperačních 
rizik. Je vůbec otázka, zda přežije další dny, a k tomu 
se musím především vztahovat. Chirurgům nejdůle-
žitější práce skončila, nám právě začala. Teď už znám 
obsah sdělení, které jsem ráno obdržel telefonem. Mé 
přání bylo vyslyšeno, ale má být zdaněno utrpením, 
které neponesu já. Budu to muset zakusit? Musím za 
pocity štěstí platit neštěstím své matky? Ne, nevěřím, 
to by byla příliš krutá daň a zázrak by nedával smysl. 
V tuto chvíli není rozhodnuto, nic není de�nitivní, 
ještě se neví, jak vše skutečně bude. Stojím před ne-
smlouvavým verdiktem chirurgů, ale toto vše je život 
a máma žít chtěla. 

* * *

Pouštějí mě dovnitř, ještě zelený plášť, čepici na hla-
vu a přes pusu zelenou roušku. Jdu s pokorou, nesměle 
a nejistě, čas tiká v přístrojích, prosycený prostým by-
tím, nabitý k prasknutí holou existencí ohrožených ži-
votů. Ten uspěchaný, mámivě lákavý a napudrovaný zů-
stal za okny, minuty a hodiny zde odbíjejí věčnost. Co 
člověk, to výjimečný život, těžký osud, před chvilkou 
přetržená nit. Kolem odevzdaně ležících lidských bytostí 
poletují sestry a stále něco dělají, rutinně, automaticky, 
každý den, bez falešných nadějí a zbytečných slov. 

Pátrám po mámě, bázlivě těkám po místnosti a pak 
ji vidím uvelebenou v křesle u postele! Neznám štěstím 
rozechvělejší obraz. Ve středu večer apatický pohled, 
teď vykuleně obhlíží nejbližší svět. Vždyť je utkán ze 
šťastného snu, ten nesmírně drobounký zázrak, křehce 
schoulený ve velké sedačce. První slova, ztišená, zpo-
malená a namáhavá po přestálé smrti, ale i po těžké 
operaci vypadá nesrovnatelně lépe než předevčírem 
večer. Nádherné okamžiky nelze nikdy dosyta vychut-
nat, natož mámin pohled, čistý a průzračný, blankyt-
ně modrý jasnou oblohou, jako by říkal: tak jsem tady, 
chtěl jsi to, tak mě tu máš! Plaše a podezíravě vzhlíží 
kolem sebe, snad ani sama nechce uvěřit. Mohu ji vů-
bec obejmout, není jenom přelud? Ne, je to život, v ně-
mž padla dobrá karta. Ale komu, mámě? Nebo mně? 
Ještě neví, co je na její druhé straně. A já to vím? 

* * *

Nemocnice, slovo neztotožněné, rušivé i spásné, uza-
vřený svět sám pro sebe, na první pohled klidný, v němž 
osudy odehrávají dramata, jejichž hrdinové nejsou ško-
lení profesionálové, jen obyčejní lidé, kterým roli ur-
čil život. Zde nikdo nehraje, nepředstírá a nefabuluje, 
zde bolest trpí a utrpení bolí, autenticky, do nejvzdá-
lenější nervové tkáně, do posledních kapek sil. Máma 
už o tom něco ví, už měla na kahánku.

Hned druhý den po přijetí na metabolickou jed-
notku je konfrontována s realitou syrovější a živočiš-
nější, než jakou si dosud dovedla představit. Pán vedle 
ní za plentou běduje a naříká, vzpouzí se, ale úděl ho 
přemáhá. Bojuje, ještě ano, sám se sebou, na jevišti bez 
diváků, s celým světem, proti němu spiknutým. Zou-
fale, křikem, výhružkami, které nedávají smysl a bez-
moc jen hlučně zavrtávají do zdi. Kus chlapa, zraně-
ná hora masa, poraněný obr, před chvilkou přivezený 
z operačního sálu a právě probraný z umělého spánku. 
Chvilku leží a zase vstává a kolem něho se rojí sest-
ry jako vosy. Bodají příkazy, udolávají neodbytností. 
A už je zlomen, nevyslyšen a nepohlazen. Ještě jeden 
řemínek, druhou ruku také přivázat k postranici, a už 
se nebude moci pohnout, už neuteče z přístrojů. Co 
ještě bude moci? Nic, čekat a křičet.
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* * *

V pátek 18. června jedu pro mámu po čtyřech měsí-
cích pobytu v nemocnici. Zvláštní pocit, když zázrak 
na úsvitu jara naplňuje předvečer léta, v němž sen zrodí 
skutečnost. Máma už nebude procitat do němých bí-
lých zdí a já nebudu muset den co den vstupovat do tís-
nivého prostředí mezi bezmocné čekatele na propustku 
do života. Má za sebou čtyři dlouhé měsíce bolavých 
pokusů zdolat nezdolné, dva tisíce devět set sedmdesát 
šest hodin vysilujících zkoušek možného i nemožného 
a sto sedmdesát osm tisíc pět set šedesát minut mysli-
telného i nemyslitelného. Velmi dobře si pamatuji její 
první samostatné osvobozování v novém životním pro-
storu, otevírajícím se za dveřmi metabolické jednot-
ky. Najednou jiný svět nemocnice, pestřejší, barevněj-
ší a uvolněnější. Chodíme po chodbách III. interny, 
posedáváme na křesílkách, hovoříme, vstáváme a zase 
jdeme. Tam a zpět, zpět a tam, mlčky, zadumaně i zve-
sela, dva řeholníci nové naděje, spojeni vírou, dál a dál. 
Jednou poprvé po schodech do přízemí, později ven na 
lavičku, kde sluneční paprsky netísní neprodyšné sklo 
a hřejí do tváře. Každý dosažený cíl otevíral další mož-
nosti vybízející k novým pokusům, jednou marným, 
jindy zdárným. A máma v nich pochybovala a doufala, 
smutnila a radovala se. Žila trpký úděl bez velkých slov, 
tiše a pokorně, svázána kapačkami, provázena křikem 
i úsměvy sester, shovívavým i podrážděným hlasem pa-
cientek, sužována průjmy, zvracením, a znovu posilo-
vána odhodláním. Plynuly dny a dny s tisíci krůčky, 
s kilometry společně prochozenými chodbami bývalé-
ho kláštera, dny trpělivě žité v každodenním překoná-
vání sebe sama a naplňované vůlí jít domů.

* * *

Dny dostaly pevný domácí řád a pravidelný chod. 
Žena chodí do práce a z práce, vytahuje dobroty a má-
ma s dětmi si na nich pochutnává. A pak je připrave-
na večeře, protože už má normální chuť k jídlu a po ní 
koupel, v které si rozkošnicky hoví. Když ji vymydlí, 
navoní, učešou a uloží, přicházím k ní do pokoje já, ře-
ditel galaxie, akademik v pestrobarevných montérkách 
a upoceném pruhovaném tričku. Sedám si k ní, jen na 

krajíček, protože dál mě, špinavého z atelieru, nepus-
tí. To pak všichni přihlížejí, jak beru do ruky ty divné 
věci z nemocnice, jak je pečlivě zkoumám a znalecky 
převracím v umytých rukách, jak je dávám sem a za-
se tam, cosi zasvěceně přednáším, napichuji a otírám, 
až je máma nerada napojena na vak s umělou výživou 
a život kapkou po kapce může vnikat do jejího těla. 
A když mě potom Dan u monitoru počítače v nějaké 
hloupé hře rozstřílí na kusy, chce se mi spát a už ani 
závodit s auty se mi nechce.

* * *

Tak přece, kdo z lékařů by před rokem pomyslel, že 
dnes chirurgové z jejího těla vyndají tu malou nená-
padnou věc zašitou pod kůži, která jí měsíce umožňo-
vala žít, aby jí nakonec v nabytém životě ubírala ra-
dost. Tento den převyšuje všechny, které byly a teprve 
přijdou, a to nejenom tím, že další víra dojde naplně-
ní a bláhovou představu zpřítomní skutečnost. Dnes 
podstoupí máma další výjimečný zákrok, s kterým 
nikdo z lékařů nepočítal ani v nejbláznivější fantazii. 
Nevím, do jakých lékařských análů bude máma zapsá-
na, možná kdosi z lékařů kdesi zmíní, že znali případ 
jedné staré paní, která posunula statistiky zase o kou-
sek výš, aby dala naději těm, kteří se po ní ocitnou 
v podobné situaci. Ať už se stane cokoliv v budouc-
nu, dnešní den je slavný, nejslavnější ze všech, když 
mámu odvážejí na operační sál a já ji mohu znovu do-
provázet hrdý na všechno, co dokázala. Smekám před 
ní a hluboce se klaním. Máma se za chvilku vrátí jako 
normální člověk, bude se beze strachu těšit na mé ve-
černí příchody, až si k ní sednu na postel a budeme si 
jen povídat. Ráno mě nebude vítat s pokřivenou tváří, 
svědčící o bezesné noci, bude ležet v posteli, jak chce, 
bude moci vstát, jít do kuchyně, na záchod, od dneška 
může cokoliv a nemusí mít strach, že jí bude špatně. 
Šťastné je dnešní čekání na spokojenou mámu, kte-
rá cizího vetřelce nikdy nepřijala. Už se otevírají dve-
ře, konečně ji mám zpět alespoň trochu svobodnou. 
A zase nikdo z lékařů nebude salutovat u dveří, až je 
za sebou budeme zavírat. Jen ta jediná, neviditelná 
a všudypřítomná družka naděje za námi proklouzne, 
a možná ještě dál.
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* * *

V noci prožívá nepochopitelné stavy úzkosti a stra-
chu, pronásledována podivnými představami a sny, 
které ji vyhánějí na ulici. Nemůžu tady přece zůstat, 
musím domů, vždyť na mě čeká Honzík! Ale já jsem 
tvůj Honzík mámo! Ne, ty nejsi, pusťte mě ven, můj 
Honzík nemá tak velké břicho! Těžké a bezradné dny 
pro mámu, pro mě, pro všechny. Domlouvám, trpěli-
vě vysvětluji, žadoním, prosím a nakonec křičím. Můj 
Honzík by na mě nikdy nebyl zlý! Tak dobrá, uděláme 
to jinak. Na malém papíru nakreslené srdce stříhám na 
dva díly. Na jednu půlku píši M, na druhou H. M si 
nechá máma, H si ponechám já, až mě nebude moci 
poznat, spojíme oba díly dohromady. Nadšeně souhla-
sí, jenom kdyby druhý den věděla, kam papírek scho-
vala. Prohlížím všechny její věci, ale polovinu srdce 
s písmenem M nemohu nalézt. Jak se mohu nyní pro-
kázat? Jak mohu mámě dokázat, že jsem to já? 

* * *

Je zvláštní dnešní melancholický podvečer, dohasína-
jící v rozpustilém zpěvu ptáků, o které máma nejeví 
zájem. Jako by měl někdo přijít, ale možná jen větve 
ořechu mi chtějí dát znamení a první klidné mráčky 
na obloze cosi zvěstovat, když jsem konečně přišel mezi 
ně. Co všechno se musí stát, než člověk uvidí trávu 
růst, než uslyší šum motýlích křídel a prozře nepro-
stupnou zeď. Tak málo stačí, když ještě sebere síly, na 
okamžik zpozorní, když je v pravý okamžik na správ-
ném místě, v němž se střetne a propojí viděné i tušené, 
odmítané i naléhavé, když život na chviličku zaburácí 
nekompromisním hlasem. Tak málo stačí, jen přestat 
spokojeným pohledem bezcílně bloumat po zahradě 
a zadívat se na mámu.

A pak se přihodí, že za růžovými mráčky spatří 
v dálce temnotu, předzvěst bouřky, že větve ořechu 
kývají na poplach a hlas zvěstování k němu dolehne 
v celé tíži, aby ho přikoval k zemi, nesmlouvavě a bez 
vytáček ho svlékl ze všeho, čím dosud zakrýval nahotu. 
Pak uzří znovu po letech pohled své matky, jak upřeně 
a smutně hledí před sebe na zem. Vidí ji, jak sklání hla-
vu stranou, jak se odvrací od života a v tajných myšlen-

kách mizí kdesi v nekonečné dálce daleko od nás. Pak 
cítí cosi osudově de�nitivního a hlas jím projede jako 
nůž: To není chvilková vzpomínka poslaná za otcem, 
ona sama chce zemřít!

* * *

Slunce pálí v dusném poledni pekelně, roztápí asfalt, 
střechy aut i vzduch, nedýchatelný a těžký k zalknutí. 
Už několik dnů vnímám jen teplo a zimu, den a noc, 
světlo a tmu. Potácím se jako ve snách a na parkovišti 
skrývám strach před žhavými paprsky, abych přečkal 
nejdelší minuty svého života, než za ní zase půjdu. Za 
autem schovávám své velké já, sám, stranou od lidí 
jako cizinec a poutník bez cíle. Máma se po letech opět 
ztrácí a já ztrácím naději. 

Kdo jsem teď já, právě probouzený spáč, když ne-
mám po ruce nic, čím bych se poznával a pyšnil, když 
se nemohu opřít o nic z bývalé ješitné pýchy? Jsem 
uboze vysvlečený, bez všeho, čím jsem dosud skrýval 
strach, a obviňuji se a odsuzuji, abych hruď nastavil 
střelcům, kterých nikde není. Žádný nepřijde, nikdo 
na mě neukáže prstem, nevysloví ta tvrdá slova, jimž 
bych tak rád přitakal, abych smyl vinu za své váhání 
a nepozornost. 

Zápolím s neposednými myšlenkami a skličující-
mi pocity, a ona je uvězněna na lůžku mého váhání. 
Jak se zachovat? Jak mohu jednat, když nevím, čemu 
čelíme, a neumím pojmenovat, co tuším? Jaké mohu 
učinit rozhodnutí, když mě lékaři stále matou, mluví 
o dalších vyšetřeních a ztěžují mé rozhodování, pro-
tože jim nechci brát jejich možnosti? Co mám dělat, 
když stále prodlužují mé váhání, protože nic z toho, 
co říkají, zatím nedělají, a přitom se máma den po dni 
horší a horší?

* * *

Místo mámy sedí na posteli nehybná hračka, panen-
ka, vypodložená ze všech stran, aby udržela rovnová-
hu. Poslouchá co říkám, dívá se na mě, ale není to její 
pohled. Kam ubírá myšlenky, když se snažím vracet ji 
zpět, aniž vím odkud, upoutat pozornost vyprávěním 
a projevit lásku, v tak zuboženém soukromí, které nám 
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ještě zbylo? Cítím lítost a nebo soucit, v těch chvilkách 
prohrávaných, bržděných pomalými reakcemi, v nichž 
mámu přemáhá únava, slova váznou na jazyku a usí-
nají na rtech?

Už zase jdu ven mezi lidi bez tváře, stojím i sedím 
u auta, abych znovu usilovně přemýšlel, co dělat. Ano, 
je třeba jednat, jakkoliv, ale musím uskutečnit nějaké 
rozhodnutí. Musím se začít rvát, tak jako vždycky, když 
bylo třeba. Musí se překvapením leknout, ti lidé v bí-
lých pláštích s visačkami na kapsách, kteří mě už dávno 
přestali vidět a slyšet. Pokud nenastane změna, vezmu ji 
domů, bez ohledu na to, co budou říkat. Ano, to udě-
lám, ale kdy? Proč ne teď hned? Proč zase otáčím klíč-
kem a odjíždím, či snad prchám? Možná ano, z nemoc-
nice, z cizího prostředí, kde nemohu být nepřetržitě.

* * *

Slunce zapadá nad horkým pondělním dnem, sedím 
venku, piji kafe a je mi špatně. Co má být, že za ní 
jezdím třikrát denně, když jsem s ní stále méně a mé-
ně? Nemá sílu komunikovat, obtížně udržuje pozor-
nost, a tak odcházím dříve, aby měla klid. Jsem si tím 
opravdu jist? Jaký může mít klid v hlučném prostředí 
resuscitačního oddělení? Oba cítíme, že jazyk ztrácí 
smysl. Den za dnem stále se zhoršující vývoj bere slo-
vům význam, maří naděje na lepší vyhlídky, zesměšňu-
je představy a sny, žádá čin. Ano, musí přijít čin, aby 
člověk sám sebe ustál, aby se neztratil. A čin vyžaduje 
rozhodnutí, protože všechno ostatní nemá smysl. Za-
tím jen stále na mámu mluvím, abych zaplnil čas, a kr-
mím obézní nic stále větším strachem. Měl bych ji vzít 
domů a stále se neobviňovat, že jsem to dosud neudě-
lal. Jenomže vzít ji domů znamená přijmout i nejhor-
ší možnost. Jak dlouho ještě budu odkládat pochope-
ní reality, kterou tuším a jen ji od sebe odháním? Jak 
dlouho budu udržovat iluzi věčného mámina života? 
Cožpak jsem zapomněl na její pohled, který mě v tep-
lém podvečeru probral z dlouhého zimního spánku? 

* * *

V noci telefonuji, maminka spí. Proč jsem nepod-
platil sestru? Možná by mi řekla něco nadějnějšího, 

když nejsem spokojen s odpovědí. Mám pocit, že mi-
zím, nevím, kým jsem, nevím, co myslím, cítím a žiji. 
Ráno je daleko, noc blízká a dlouhá. Měl bych učinit 
rozhodnutí, jehož rizik se bojím. Jenomže jak se nutit 
do něčeho, co necítím i cítím, vidím i nevidím, ne-
vím i vím? Ještě ve mně svědomí neburácí hromovou 
ozvěnou, nerozdírá mě do živého masa, neporcuje mé 
rozbředlé váhání a netrhá mne na malé kousky, abych 
se probral. Ještě mám celou noc čas váhat, přemýšlet 
a usínat. Těžce, mrákotně, v temnotě strachu se mohu 
převracet, vstávat a sedat, být i nebýt. Jak dlouho? Ko-
lik hodin či dnů mi bude zle? Tak zle, že peklo je ales-
poň nějaká jistota? Ne, ještě nemohu vědět, ještě mám 
mrchu naději, ať tedy zemře jako poslední!

* * *

Cosi se se mnou stalo u postele mámy, která mě tak 
ráda vidí. Cožpak mohu opravdu zbaběle odejít, říci, 
jak ji miluji, dát pusu, otočit se k ní zády, sednout do 
auta a přemýšlet? Jak rádi bychom se vypařili a nebyli, 
abychom nemuseli prožívat svízelné okamžiky života. 
Ne, stojím před dosud nejtěžší zkouškou, je zde a ni-
kde jinde. Není možné ji obelstít, nejde jí uniknout 
ani ji oddálit. Žádná jiná vůle nevyslyší můj hlas, ni-
kdo z chirurgů nezavolá, žádná operace nezvrátí, co se 
má stát, žádná štěstěna či zázrak nezmění neodvrat-
nost konce. Mám před sebou holou a prostou pravdu, 
křišťálově čistou, kterou jsem tolik hledal, vyjevenou 
na této posteli, obnaženou v očích mámy. A konečně 
ji cítím a vidím, už ve mně burácí vzdor hromovou 
ozvěnou a řve na mě DOST! Už nebudu váhat, abych 
nemusel zbytek života trpět výčitkami. Zemřela po-
slední naděje a nemám se za co schovat! Musím jednat 
teď, nebo nikdy!

* * *

Nepláči, ještě ne, zatínám zuby, žaludek cuká a srdce 
bije rozechvěním. Červnové žhnoucí slunce oslepuje 
a prostupuje mě teplem, na které jsme tolik čekali. Po 
přestálém stresu mne sotva drží nohy, hlava chce prask-
nout a žaludek se chce obrátit. Usedám na zem stranou 
od lidí a zapaluji viržínko, věrného druha mých chvil. 
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Nemohu utéci, není kam. Všechno se točí, poskaku-
je a rozmazává. Chtěl bych křičet do celého světa, vy-
řvat bolest tak velikou, že ji nelze vypovědět. A napětí 
střádané v posledních dnech konečně povoluje, zaklá-
ním hlavu, pozoruji bezmračné nebe, lidi, přijíždějící 
a odjíždějící auta i koruny stromů čechrané jemným 
vánkem. Přehrávám si poslední roky života s mámou, 
úspěchy i prohry. Brzy bude dobojováno a přijímám 
realitu vzpřímeně a hrdě. Nejsem nakonec přece jen 
vyslyšen? Není i toto zázrak, že mi byla v posled-
ní chvíli dána síla k správnému rozhodnutí a mohu 
podstatně ovlivnit konec jejího života? Cožpak dávno 
netoužím, aby nám bylo umožněno být spolu do po-
slední chvíle, nesnil jsem snad o tom, aby mohla ze-
mřít u mě doma, v mé blízkosti? Mít možnost oplatit 
jí a vrátit, co jsem od ní dostal? Jak jsem mohl zapome-
nout? Vždyť právě rozhoduji své vysněné přání! Neze-
mře sama mezi čtyřmi zdmi, nezemře osamocena zde, 
v ponurém chrámu beznaděje, jako ten chudák vedle 
ní, když ji přivezli na metabolickou jednotku. Roz-
hoduji svůj budoucí život, vím to? Tuším? Určitě ne, 
jsem jenom šťastný, protože mám pro mámu dobrou 
zprávu, nejšťastnější ze všech.

* * *

Po návratu na oddělení oznamuji primářce své rozhod-
nutí. Mlčí, překvapeně na mě civí s kamennou tváří, 
zaskočena rozhodností, v níž ani na okamžik nepřipus-
tím jinou možnost. Ano, vaše maminka umírá! Ptám 
se, co ještě mohou dělat v této situaci. Angiogra�i, ale 
moc si od ní neslibují, je vůbec otázka, zda vyšetření 
zvládne. Aha, na smetišti nakonec končí všechny od-
borné termíny, jimiž se tak dlouhou dobu zaklínali. 
Jak může máma zvládnout amputaci, umělou ledvinu 
či další invazivní zákroky, když nezvládne angiogra�i? 
Proč neprovedli potřebná vyšetření už v pátek, přes ví-
kend nebo včera? Už se neptám, ptát jsem se měl dřív. 
Mě jsem je nutit mluvit srozumitelnou řečí hned. 

Není co řešit, nemá cenu podstupovat něco, čemu 
už ani lékaři nevěří, nemáme čas. Tohle není příbram-
ský ZÚNZ, nesedím v obyčejné místnosti obyčejných 
chirurgů okresní nemocnice, aby se mnou probrali 
vážnou věc, stojím na chodbě špitálu prvotřídní ev-

ropské úrovně, jako bych si šel pro razítko. Má odpo-
věď je stručná: NEPŘIJÍMÁM! Beru na sebe odpověd-
nost za rozhodnutí nepodstupovat už žádné vyšetření, 
žádné další alternativní postupy, žádné dialýzy, ampu-
tace, žádnou pomalou a utrápenou smrt na přístrojích 
za plentou. Ano, to jediné tady mohu rozhodnout. 
Nemám po ruce nikoho z blízkých, kdo by vyslovil 
jiný názor, a máma stejně ví, co mám dělat. Porada je 
skončena, mámu chci odvézt okamžitě.

* * *

Čas netrpělivě vleklý čekáním, chvíle zbytečně tráve-
né strachem, abychom převoz stihli. Znovu neodbyt-
ně odmítám lékaře a znovu slyším stejně neodbytný 
argument: Co kdyby se mamince v sanitce něco sta-
lo? Sním, nebo bdím? Cožpak představení neskonči-
lo, když už v hledišti nikdo netleská? Milá paní, moje 
maminka právě umírá, víte, to je taková ta věc, po 
níž už člověk nebude a co by se jí v sanitce asi mohlo 
stát horšího? A pokud byste vy měla zemřít v sanitce, 
jistě budete raději umírat s vědomím, že je na blízku 
váš syn, a nikoliv pan lékař! Mlčí. No vidíte a bude se 
mnou lékař doma? Nebude, a kdo jiný mámu od lé-
kaře převezme a kdo jiný s ní dál zůstane? 

Nechávám zabalit dva prázdné sáčky na výměnu 
cévky, jeden infúzní roztok plazmy a dvě lahvičky 
Ketonalu, tišící léky proti případné bolesti. Možná že 
právě na ně bychom zapomněli, kdybychom mámu 
unesli. Infúzní pumpu doma nemám, ale bez ní se 
obejdeme. Primářka odchází domů, po náročném dni 
s bláznem. Jistě se ráda pohodlně uvelebí, vezme kníž-
ku a na dnešní náročný den zapomene. K nám přijde 
na návštěvu smrt, tajemný a nezvaný host.

* * *

Obličej prochází rychlou proměnou, tělo stravuje po-
slední zbytky energie, smrt vysává tkáně a vyčerpává 
svalovou hmotu. Mnozí lidé v těchto chvílích opouš-
tějí své blízké, utíkají před smrtí, nechtějí vidět vizuál-
ní změnu, kterou umírání působí. Smrt může nastat 
každou chvíli. K večeru dech ztěžkl ve zpomalených 
intervalech a mizel. Tak to je ta chvilka, hranice života 
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a smrti. Mlčíme, hladím ji po vlasech a tiše šeptám 
slova, která snad ani nejsou má: už to bude. Máma se 
znovu nadechla. Nechápu, jak nemocné srdce může 
vydržet takovou zátěž. Už to bude! To říkají lékaři ro-
dičce v poslední fázi porodu, aby ji utěšili a zklidnili. 
Když je smrt milovanému člověku nablízku, je třeba 
mu ji přát. Láska přitaká životu a smrt je jeho součástí. 
Jenomže máma se vydá bezezbytku, umírá houževna-
tě stejně tak, jak odhodlaně žila. Učím se, teprve nyní 
musím prokázat ohleduplnost a toleranci. Dříve jsem 
rozhodoval nejrůznější možnosti léčení, vyhodnoco-
val situace, zaujímal stanoviska a přijímal rozhodnutí. 
To poslední, nejdůležitější a nejodpovědnější ve svém 
životě jsem učinil včera v nemocnici, a nyní, když nic 
dalšího není třeba, je mou povinností být trpělivý. Oči 
umírajícího o to prosí. Nemohu nic ovlivnit, nic změ-
nit, mohu být jenom s ním. Máme jedinou nekom-
promisní jistotu, jistotu konce. Učí mě pokoře a žádá 
vytrvalost. U lůžka umírajícího nemá člověk nad umí-
rajícím ani nad sebou žádnou moc, jen lásku. 

* * *

Nastal další večer, druhá noc, máma umírá již třicet 
hodin. Pět let jsem se mohl připravovat, a stejně bych 
nic nezmohl. Dýchá s velkým vypětím a dlouhé pře-
stávky v nádechu a výdechu signalizují, že přichází po-
slední fáze umírání. Ani přes vatu nepije, tak jí ales-
poň otíráme tváře, čelo a ruce. Tělo bouří selháváním, 
mlkne v posledních možnostech, tichne zkázou, při-
pravuje umírajícího k rozhodujícímu okamžiku osvo-
bození, zatímco on mezitím tiše a odevzdaně nese svůj 
úděl, kříž. 

Dopřál jsem mámě přirozenou smrt, umožnil jsem 
jí v jiných podmínkách to, před čím mě lékaři varovali 
a co by stejně na přístrojích přišlo. Multiorgánové se-
lhání je bezprostřední příčina smrti, v postupném ko-
lapsu propojeného řetězce příčin a důsledků. Jako když 
se kácí domino. Na začátku selžou ledviny, na konci 
mozek. V tomto procesu zkázy musí člověk do posled-
ní chvíle dýchat, aby okysličil krev a srdce mohlo z po-
sledních sil pumpovat v žilách krev. Přestane-li člověk 
dýchat, zemře, v nemocnici za něho dýchá plicní ven-
tilace, týden, dva týdny, měsíc nebo několik roků. 

Stále vnímá a reaguje na podněty, přestože vněj-
ší svět ztratil smysl. Vizuální informace bez vnitřního 
vztahu k budoucnosti nemají žádnou cenu. Hodno-
tou je klid, pohlazení, vědomí naší přítomnosti a vlíd-
né slovo.

* * *

Cítím, že přicházejí poslední společné chvíle. Vždyť 
už jsme žili zázrak shledání, jejího uzdravení, už jsem 
se s ní kdysi loučil jinak než dnes. Nezměním nic, co 
je dáno. Hlava mi padá, život už jí nevyprosím v noci 
převeliké, tmou objímající, když všichni spí a já bdím 
u jejího lůžka. Nechci zaspat poslední okamžiky. Ješ-
tě na samé hranici jejího života jsem vystaven směšné 
zkoušce. V nemocnici strach, abych ji dokázal včas 
přivézt, nyní obavy, abych nezaspal její smrt. Co by 
se stalo? Jsme přece doma, zemřela by tak jako tak 
šťastná, proč s ní chci ještě prožít poslední okamži-
ky? Nevím, nevím nic o sobě už třicet hodin. Tuším 
tím silněji, čím víc mě magnetizuje okamžik smrti. 
Jaké skrývá tajemství? Jednou se rozpomenu, až při-
jde můj čas. 

* * *

Jsou čtyři hodiny ráno. Dech zpomaluje, malátně 
těžkne, ustává. Pod přivřenými víčky ze strany na 
stranu rychle těkají dvě malé černé perly. Modř zor-
niček tone tmou, ztrácí jas, smrt neodbytně tluče na 
dveře, už o sobě dává vědět a tmavé korálky létají sem 
a tam, marně hledají nitku života, poslední záchra-
nu. Není čeho se zachytit, blíží se konec a není cesty 
zpět, jenom tam, na druhou stranu. Myslím na krás-
né okamžiky spolu prožité, jsem hrdý na všechno, co 
dokázala během pěti let. Málokdo věřil, každý po-
chyboval. Byly to těžké roky, jedny z nejšťastnějších 
v mém životě. Budou mě vracet, abych se ve slabých 
chvílích znovu spatřil v omylech, abych zahlédl ustra-
šenost, namyšlenost a vzpurnost, abych v nich našel 
posilu a útěchu, až budu zase váhat. Jsem soustředě-
ný na svůj úkol, na věčné sbohem za to, co pro mě 
v životě udělala.
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* * *

A také já povstávám v její smrti k nové službě, už mi 
nebude dopřáno vrátit se do nevědomosti bývalých let. 
Opouští mě, všechny své milované a svůj život. Cítím 
bolest, ale jinou, průzračně čistou, životadárnou, pryč 
je zoufalství a beznaděj jarního rána před pěti lety, 
v němž jsem úpěnlivě hleděl do mraků chvilku před 
tím, než mi zavolali z nemocnice. A cítím veliké, ne-
dozírné světlo Boží lásky, ve všem přítomné a vše pro-
stupující. Propadám se do hlubiny všeho zlého v mém 
životě, smířen klečím u postele matky, a pokora mě 
pozvedá. Jsem pevný a vyrovnaný, přicházejí poslední 
okamžiky. Držím ji za ruku, hladím vlasy a tiše na ni 
začínám mluvit. Skoro šeptem: už to bude.

A děje se cosi mimořádného, neskutečného a nepo-
chopitelného. Máma se vrací, stáčí svůj pohled na mě 
a soustředěně mi hledí do očí s klidem, který znám, 
kterým mě konejšila, když mi bylo úzko. Dvě noční 
temné perly žhnou znovu blankytně modrou barvou, 
prostupují mě magickým jasem, světlem dosud ne-
spatřeným, planou nepoznanou září nesmírné lásky. 
Šeptám dál tichá slova podpory a ona se na mě dívá 
smířlivě a s porozuměním, jako by říkala, buď klid-
ný, nic zvláštního se neděje, vůbec nic mimořádné-
ho. A přece, tolik mi sděluje. Budu tajemství znát, ale 
zůstanu němý, lidé se budou ptát, ale nebudu moci 
mluvit. Do tvých dlaní, Pane můj, se choulím. Proží-
váme blaženost, štěstí v umírání, absolutní vrchol při-
jetí a naplnění všeho vším. Nastává okamžik pravdy, 
jediné spravedlnosti lidského života. Jsem skálou a če-
kám, už jsem připravený a hotov ke své službě, teď už 
si ji může vzít.

* * *

Kdy je vlastně konec? Až mámě poskytnu poslední 
službu a de�nitivně ji od všeho odpojím. Teprve po-
tom skončí její trápení. A zase jsem na chvilku šťast-
ně hrdý, když mohu být i naposledy užitečný. Musím 
mámu převalit na bok, rozvázat kalouny bílého rubá-
še, kupodivu nechybí ani jediný. Prostěradlo pod ní je 
čisté. Mladé holky mi mohou závidět, říkávala. Léty 
zažitá vlastnost ji v příbramské nemocnici zachránila 

a doprovodila až k smrti. Záda i po dvou hodinách stá-
le hřejí. Lidské teplo je jedna z nejúžasnějších věcí na 
světě, to poslední, co z těla zanedlouho vyprchá. Vstře-
bávám poslední zbytky nejpřirozenější energie, kterou 
dává člověk člověku. Uvolňuji halenu, zpřístupňuji ka-
nylu zasunutou do žíly, odlepuji náplast a pomalu vy-
tahuji tenkou hadičku. Z chladnoucího těla volně vy-
téká krev, jenom pramínkem jako potok bez přítoku či 
voda z převrhnuté vázy. Ještě vyndat cévku, z hrudníku 
odstranit přísavky na EKG, a tělo mámy je volné. 

Má role skončila, poslední péči o zemřelého prová-
děly ženy. Žádám sestry, aby tělo omyly a oblékly, je-
nom kdybych věděl, které šaty vybrat. Nakonec temně 
modré, v barvě oblohy přicházející noci, s bílým pe-
říčkem jako s měsíčkem na prsou. Ušila si je na mou 
promoci, celý život šila, pletla a háčkovala pro všech-
ny, cokoli bylo třeba. 

* * *

Tak jsou tady, jeden malý, hubený, druhý velký, silný, 
už přijeli pro své tělo stříbrným Citroenem. Mrtvého 
odvážejí do ticha samoty, novorozence vítá hlučný svět. 
Jak je asi těmto lidem? Dnes neslyší zajíkavý pláč a ne-
vidí žalem zkřivené obličeje. Dělají vážnou práci muži 
smutku a vybízejí nás k modlitbě, ve chvíli soucitné, 
než tělo mámy navždy zmizí z tohoto domu. Jenom 
kdybychom věděli, jak se to dělá. Všechno můžeme, 
i ji sami uložit do rakve. Dan nemusí dvakrát hádat, na 
co zrovna myslím. Já budu vzadu a on vpředu, u hlavy, 
protože je generačně nejmladší. Kdo jiný by měl uči-
nit poslední službu, tak symbolickou pro další život, 
než my dva. S maximální péčí pokládáme tělo na dno 
rakve a společně chvilku tiše setrváme.

* * *

Cesta do Příbrami je klikatá, roubená někdejšími oba-
vami o osud mámy, nyní pomalá, zadumaná vzpomín-
kami, opředena hovorem upomínajícím, uchovávají-
cím, jiná než ty předešlé. Z dospívajícího chlapce se 
stal mladý muž. I Lucinka poznala mnohé ze svých 
možností, jen musí trochu přidat do kroku, aby ji 
neujel vlak. Na Svatou Horu jdeme cestou příkrou 
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a strmou, ze všech stran světa dalekou, protože do 
chrámu nelze jít pohodlně, jen tak, je třeba cítit nohy, 
setřít pot, vydechnout, vstoupit a nadechnout. Žádné 
cesty ale nevedou do Říma, každá z cest člověka vede 
zase k člověku. Na ní přebývá Bůh, na zablácené pě-
šině plné výmolů a kamení čeká unaveného poutní-
ka, a tomuto Bohu věřím. Čeká utrmácené opozdilce 
na obyčejné cestičce mezi poli, na sotva patrné stezce 
v horách, lemované horizonty dalekých obzorů, když 
ten, kdo kráčí, už ji skoro ztratil. V chrámu se člověk 
cítí malý, jako tenkrát já, v čase dětství, ale na sychravé 
cestě venku mohutní, zesiluje a přibývá člověčenstvím. 
I tělo mámy je zde, na konci cesty, v chladícím boxu.

* * *

Obřad skončil. Vycházíme ven, zamyšleni a mlčky, 
ponořeni do sebe, v myslích protkaných slovy kněze. 
Muži z pohřební služby vynášejí rakev před kapli, kde 
už stojí připravené stříbrné auto. Běžná rutinní práce 
pohřebních zřízenců a za ní stovky hodin strávených 
stejnými úkony, tisíce věnců, pronesených slov, hek-
tolitry slz a mnoho lidských těl převážených v rakvi na 
určené místo. Jen jedno z nich je pro každého z nás 
to jediné. 

Loučím se s bratrem, příbuznými i se synovcem 
Slávkem. Dlouho jsem ho neviděl a brzy ho znovu ob-
jevím. Jeho syn v kočárku dosud spí svůj sladký sen. To 
mě dojímá, když čas voní člověčenstvím, když se osu-
dy potkají, když nový člověk přichází a starý odchá-
zí. I sestra Růža se synem odjíždí do svého kraje, kde 
kdysi dávno začínala a odkud se už nechce vrátit. Člo-
věk míní, život mění. Tiskne mi ruku a děkuje. Ještě 
jedno objetí a zamávání na cestu. A ještě někdo na mě 
čeká, aby mi za celou rodinu poděkoval. Jirka, chlap 
jako hora, furiant se selskou krví, který si každého do-
bírá, ale každému pomůže, když je třeba. Přišel podat 
ruku bývalému řediteli galaxie, akademikovi, který by 
si měl konečně najít pořádnou práci. 

Odcházejí, ale já ještě chvilku postojím, vždyť vím, 
kde je najdu. Jen chviličku zůstanu, než rakev naloží 
do auta a než za ní zavřou dveře. Chci být poslední, 
už chci být jen poslední z posledních, nejposledněj-
ší na celém světě. Stál jsem při ní i nestál, malověrný 
a znovu nalezený syn. Budou se mě na všechno ptát 
a nebudu moci mluvit, jen dopsat poslední řádky této 
knihy musím, slíbené mámě v těžké chvíli umírání. 
A pak ještě udělám pár kroků, až se bude auto roz-
jíždět, možná tři nebo čtyři, možná i víc, jak se bude 
vzdalovat, a třeba bych se chtěl i rozeběhnout, až bude 
mizet z dohledu, a pak se zastavím, skloním hlavu, po-
dívám se nahoru a půjdu…

* * *

Ukázka z doslovu

Psal jsem tuto knihu s vědomím velkého fyzického 
a duševního utrpení mnoha lidí, pro které zůstane pří-
běh mé matky jen přáním, jehož naplnění nikdy ne-
mohou z objektivních či subjektivních důvodů dostát. 
Myslím na ně, avšak přesto cítím potřebu vybídnout 
ty, kteří budou stát před podobnou zkouškou stejně 
bezmocně jako já, aby překonali strach a neváhali, po-
kud to bude možné, doprovodit svého bližního tam, 
kam jednou půjdou sami. S vědomím všech složitostí 
je velmi prosím o statečnost za všechny staré umírají-
cí lidi, kteří na jejich rozhodnutí v nemocnicích čeka-
jí. Prosím všechny, aby v těchto chvílích zapomněli na 
všechna příkoří i starosti svého života, protože smrt od-
pouští. Tento svět prožívá řadu vážných problémů a já 
se přimlouvám za všechny, kteří překonají věci osobní 
ve prospěch bližního svého. Je to výzva naší současné 
společnosti, podmínka k tomu, aby naše kultura vzešlá 
z křesťanských tradic získala zpět morální kredit.

Kniha O štěstí v umírání vyjde na podzim tohoto roku.

Jan Paul (1956), malíř, výtvarný kritik, publicista a prozaik.
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Hudební skladatelé zřejmě většinou mají dosti shovívavý 
postoj k popisům hudebních skladeb v próze, a to i pokud 
jde o někoho jako Marcel Proust, uznáváni byli v tomto 
směru, pokud vím, jen autoři, kteří nabyli formálního 
hudebního vzdělání – omas Mann, Romain Rolland 
či Jarosław Iwaszkiewicz. Jak je tomu s tímto postojem 

u vás? V současné české próze píše – dle mého názoru – 
velmi krásně o hudbě například Michal Ajvaz v románu 
Prázdné ulice…

Popis hudby v próze? To je vlastně částečně i úkolem 
hudební analýzy, která mě celý život zajímá, přitahuje, 

Toto nejsou Lamentationes M. Š. prophetae
Rozhovor s Milošem Štědroněm

Miloš Štědroň (*1942), skladatel, muzikolog a legendární pedagog. Studo-
val muzikologii a bohemistiku na �lozo�cké fakultě Univerzity J. E. Pur-
kyně (nyní Masarykova univerzita), kde absolvoval v roce 1964. V letech 
1965–1971 studoval na Janáčkově akademii múzických umění skladbu 
u Aloise Piňose, Miloslava Ištvana, Ctirada Kohoutka a Jana Kapra. Již 
v průběhu studia na univerzitě v roce 1963 začal pracovat jako asistent 
hudebněhistorického oddělení Moravského muzea, kde také vedl Malé di-
vadlo hudby. Roku 1972 odešel na katedru muzikologie �lozo�cké fakulty 
dnešní Masarykovy univerzity, kde se v roce 1988 habilitoval jako docent 
na základě práce s janáčkovskou tematikou. Touto prací již dříve uzavřel 
aspiranturu a získal titul kandidáta věd. V roce 1994 byl jmenován profe-
sorem. Teorii skladby a další předměty vyučuje též na Janáčkově akademii 
múzických umění. Centrem jeho muzikologického zájmu je hudba 20. sto-
letí a epoch renesance, manýrismu a baroka.
Na počátku profesionální hudební dráhy u Štědroně převažoval zájem 
o hudební teorii a historii. Ke zlomu ve prospěch kompozice došlo v po-
lovině 70. let. Díky dlouholeté spolupráci s divadelními soubory, zvláště pak s Divadlem na provázku, se mu 
podařilo najít jednu z možných cest k soudobému tvaru hudebního divadla. Dominantou jeho tvůrčích zájmů 
a koncepcí je hudba starých slohů, k níž se vyjadřuje především jako skladatel systémově propojující a trans-
formující principy starého a soudobého hudebního umění. Uplatňuje metody koláže, montáže a prostředky 
vedoucí k banalizaci, zcizení až po uměleckou parodii. Dominuje především komorní hudba, řada skladeb 
je inspirována i lidovou hudbou a v instrumentaci se často objevují netradiční nástroje. Spolupracuje s řadou 
předních ansámblů, jako je Due Boemi nebo Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA. Znám je 
svojí prací na fragmentech Janáčkových nedokončených děl, která spolu s Leošem Faltusem připravili k reali-
zaci a ke kritickému notovému vydání (symfonie Dunaj, houslový koncert Putování dušičky, autografní skica 
2. smyčcového kvartetu Listy důvěrné).
Miloš Štědroň je autorem mnoha desítek �lmových a scénických hudeb. Za svoji tvorbu získal řadu ocenění, 
např. v Soutěži mladých skladatelů ČSSR za skladby Mistr Machaut v Čechách a Terra, 1. cenu v Prix musical 
de Radio Brno a 1. cenu v Prix musique folklorique de Radio Bratislava v roce 1975 za skladbu Pláč Růženy 
Danielové z Hrubé Vrbky nad manželem v Osvětimi (společná skladba s A. Parschem) nebo cenu v Santanderu 
v roce 1980 za hudbu k �lmu Balada pro banditu.
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ale i pronásleduje. Spisovatelé pochopitelně popisují 
hudbu jinak než muzikologové a hudební analytiko-
vé. Znám jeden výrazný příklad jakéhosi spojení obou 
postojů – a tím je Milan Kundera v knize Můj Janáček. 
Pravda je, že spisovatele zřejmě hudba inspiruje jako 
struktura, tvar, tektonický jev, barva, jako jakási „kni-
ha proměn“, zatímco analytikové chtějí zachytit algo-
ritmus toho, jak je to uděláno, s věčným cílem v ne-
dohlednu – proč to tak bylo uděláno. Já jsem z gene-
race, která je v tomto směru ještě pod vlivem Adorna, 
Dahlhause, Diethera de la Motte a dalších. A ti všich-
ni – každý trochu jinak a s jinými akcenty – doslova 
odhrnují stohy matérie a snaží se zbavit se obrovské 
spousty taktů a znějící hudby a zjistit to podstatné, 
opakující se, to, co vytváří ze syntagmatu paradigma. 
Víme ovšem ze zkušenosti, že velcí v okamžiku, kdy 
zjistí, že stvořili paradigma, jsou tím naplněni, zasko-
čeni, znechuceni a hledají jiné a další paradigma a na 
jejich přínos se vrhá masa uživatelů, konzumentů, ale 
i dalších tvůrců a plejáda vykladačů toho všeho. Při-
znám se, že Ajvazovy Prázdné ulice neznám. Samotné-
ho Ajvaze si nesmírně cením. Kromě literárních příčin 
je to způsobeno i jistou dávkou nostalgie. Jsem silně �-
xován na knihy – lze říci, že jsem lektoman. Seděli jsme 
po léta proti sobě každý čtvrtek s Ludvíkem Kunderou 
v odpočívárně sauny a sledovali jsme se vzájemně, co 
čteme. LK nevydržel nikdy nevzít na stole ležící knihu 
do rukou a neprohlédnout ji. A mým učitelem ruské 
literatury a ruštiny byl brněnský ruský emigrant a náš 
dlouholetý rodinný přítel ing. Fedor Ajvaz, strýc spi-
sovatele. Ten mě naučil nazpaměť dvě hlavy z Oněgina 
(dodnes si je pamatuji a vždy ohromuji Rusy) – ale ne-
jen spoustu Puškina, ale i Lermontova, Gogola, Gribo-
jedova (ten čeká u nás na velkou inscenaci), Dostojev-
ského atd. atd. až po Pasternaka a Nabokova. Od něj 
jsem se poprvé dozvěděl o Michalovi Ajvazovi. Takže 
Prázdné ulice hned v pozdním jaru si dám k četbě…

Hudební skladatelé a autoři slovesní se ve své vlastní ge-
neraci obvykle spíš míjejí a vztahují se většinou k dílům 
„starých mistrů“, což platívá i třeba ve vztahu Janáček 
a současní moravští básníci. Vy patříte k výjimkám z pra-
vidla a, pokud vím, živě sledujete například tvorbu svého 
vrstevníka Pavla Řezníčka. Zhudebnit jeho verše vás ni-

kdy nenapadlo? A jak to je z hlediska skladatele obecněji 
se zhudebňováním poezie, která ve dvacátém století ztra-
tila, ve své většině, pravidelný rým a rytmus? 

Skladatel a básník ve stejné, nebo různé generaci? Proč 
jsem třeba zatím nezhudebnil verše svého přítele a spo-
lužáka Pavla Řezníčka? Začnu s odpovědí u něj. Při-
znám se, že Řezníček mě sice vždycky lákal, ale před-
stava, že bych převáděl jeho zběsile krásné verše do ně-
jaké kantáty, mě vyděsila natolik, že jsem s tím dopo-
sud nic nepodnikl. To se mělo stát v dávných dobách 
Provázku, kdy jsem dělal fónické pedály a montáže ze 
skrumáží a všelijakých tříští částí slov nebo celých slov, 
ale dnes? Snad jedině studiově pro samostatné vrstvy 
a k tomu přidané nástroje. Ale nástroje k Řezníčkovi? 
To by měla být velmi konkrétní hudba a co nejbizar-
nější spojení – třeba housle polité krví, brikety a je-
jich velmi problematické zvukové efekty, buben z kůže 
Jana Žižky (podle Pretoriovy Syntagma musicum, kde 
buben z Žižkovy kůže tvoří jediný kulturní vklad a pří-
nos Čechů do hudební kultury podle stavu vědomos-
tí A.D. 1614–19 v této světové encyklopedii) a třeba 
zvuk moče stékající po stěnách pivního kríglu, když 
si Řezníček ulevoval ve svém románu atd. atd. Nová 
poezie mě přitahuje hlavně fónicky – teď mám právě 
rozdělanou kantátu na verše mé dávné divadelní kama-
rádky Marcely Mikuláškové, snachy básníka, s kterou 
jsem na Provázku kdysi hrál a netušil, jak výjimečná 
je to autorka – Malae tenebrae, tamquam nobis Mar-
cellam devorastis – ano, Marcelka vyhasla v brněnské 
šalině. Žije dál svými verši a tvorbou svého syna, kte-
rého považuji za jednoho z nejlepších režisérů. A viděl 
jsem jich dost – tak nějak podobně to řekla herečka 
Marie Pavlíková exhibicionistovi, který na ni vysko-
čil v brněnském parku Lužánkách – Augarten. Slavná 
diva si pohrdavě prohlédla exhibicionistovo přirození 
lorňonem a pravila prý: „Pane, s takovým ubožákem 
byste se neměl moc chlubit. A viděla jsem jich dost…“ 
Takže i vy vidíte, že chuť mám, a po Marcele, kterou 
už mám hotovou a teď ji budu jen stříhat a čistit od 
balastu, snad dojde i na Řezníčka. Nejraději bych dě-
lal muzikál Hvězdy kvelbu. A teď po návštěvě Père La-
chaise by mi Pavel pasoval jako muzikálový manažer, 
moderátor a jedovatý glosátor buď přímo na paříž-
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ském hřbitově, anebo na jeho skromnějších protějšcích 
– pražských Olšanech či brněnské centrále. Dokonce 
slyším text centrálního songu, který se mi vybavil z ge-
niální inscenace Evy Tálské Jako tako: „Hřbitove, hřbi-
tove, zahrado zelená, majó tam mrtvole studený kole-
na. Studený kolena, červi jim je žeró, že se ty mrtvole 
na to nevyseró?!?“ – Promiňte, že jsem takto odskočil 
od otázky. Já nevím, kdo z českých skladatelů zodpo-
vědně řeší nesmírně důležité otázky poetiky, metra, 
prozodie. Uměl to skvěle Jan Novák, ale ten byl mu-
sicus poeticus Latinus. Myslím, že na spodním okraji 
problému jsou rockeři, kteří zcela indolentně a tupě 
rapují slova – a jsou možná jak ti nevědomí z Bible 
stejně daleko nebo blízko od problému jako ostatní. 
Obdivuji Ebeny, jak krásně zacházejí třeba s časomírou 
Kollára, bylo mi blízké, jak zacházel s češtinou Janá-
ček, který je až u hranic spisovné češtiny, protože všude 
tam, kde se důraz překlápí z první na druhou slabiku, 
čeština zjevně končí. Mám přítelkyni, která vyrůstala 
v Opavě a vysloví vždy vývojka vyvójka – a to je ko-
nec češtiny. Kupodivu v těchto místech vznikají často 
hyperkorektní strážci jazyka jako můj uctívaný učitel 
a spoluautor, emeritní profesor Masarykovy univerzity 
Dušan Šlosar, s nímž jsem napsal Dějiny české hudební 
terminologie. Je z Frýdku, a málokde najdete tak krás-
nou a hyperkorektní češtinu vzdělanců vedle šlonzác-
kého tíhnutí ke druhé slabice jako právě tam.

Jste velkým znalcem díla Claudia Monteverdiho, vydal 
jste o něm vynikající monogra�i v roce 1985. Které nověj-
ší interpretace Monteverdiho díla vás od té doby zaujaly? 
Co říkáte třeba na velmi známého Orfea Jordiho Savalla, 
interpreta, jehož prostřednictvím se „stará hudba“ stala 
dokonce do určité míry „populární“ záležitostí?

Já znalec Monteverdiho? No, napsal jsem o něm kni-
hu, ale dnes být znalcem Monteverdiho je velmi těžké. 
Člověk by měl sedět v Benátkách a studovat četné pra-
meny. Je pravda, že jsem prošel všechny vydané parti-
tury a v polovině 80. let jsem měl za sebou četné rea-
lizace, které jsem dělal s přítelem Arnoštem Parschem 
a jednu s Pavlem Vašinou. Byly to realizace Caccini-
ho Euridice z roku 1600, pak Monteverdiho Poppea 
dokonce dvakrát pro různá divadla, Návrat Odyssea 

(Il ritorno d’Ulisse in patria) pro brněnské koncertní 
provedení, balet Tirsi e Clori, Combattimento di Tancre-
di e Clorinda dvakrát, Il ballo delle Ingrate dvakrát a ještě 
další, ale doba se překotně změnila, a tyto naše vesměs 
natočené i televizně zachycené inscenace vybledly.

Ptáte se mě na Savalla. Já ho obdivuji a mám ho 
skoro celého. Ale jeho Orfeo na DVD mě uchvacu-
je jen hudebně, ne divadelně. Je to svícený koncert 
s nádherným příchodem, ale Harnoncourt – Ponelle 
v Zurychu nebo René Jacobs a Trisha Brown a zejmé-
na pak Jean Claude Malgoire v Paříži 2005 – to je i vel-
ké divadlo. A to opera také byla. Jinak Savalla ctím od 
doby, kdy mi Milan Kundera při návštěvě v mém bytě 
v Brně o něm udělal přednášku a po jeho odchodu ve-
čer po nějakém fotbalu ČT zařadila zcela neočekáva-
ně nádherná Všechna jitra světa – �lm s Depardieuem, 
kde stvořil hudbu z gambových skvostů Marina Ma-
raise. Nemohl jsem tehdy dlouho usnout. Savalla jsem 
potkal v Praze. Prohlížel si se svou krásnou manželkou 
panoráma Hradčan z toho nejbanálnějšího místa od 
Novotného lávky a sedli si tam do nějaké kavárny. Ci-
věl jsem na ně a zamával jsem jim a udělal znak úcty 
– jedničku prstem – smáli se a pokynuli mi…

Jednu ze svých skladeb jste věnoval Miroslavu Venhodovi 
(1915–1987). Mám dojem, že on ve směru „autentické 
interpretace“ předběhl dobu, a to ve světovém měřítku. 
Je tomu tak, anebo je to z mé strany „přání otcem myš-
lenky“, protože se mi jeho nahrávky velice líbí? Znal jste 
ho osobně a chtěl byste o něm něco říci? 

Miroslav Venhoda? To byl velikán české hudby. Já jsem 
už jako student obdivoval Nové pěvce madrigalů a ko-
morní hudby a sbíral jejich diskogra�i stejně jako po-
tom Pražské madrigalisty. To jsem netušil, že Miroslava 
Venhodu poznám. Stalo se tak bez jakýchkoliv obřa-
dů nebo rituálů a stejně rychle mi Venhoda, který vě-
děl, že jsem skladatelský začátečník, řekl, abych napsal 
madrigalovou kantátu. Napsal jsem na text náhrobku 
Carla Gesualda da Venosa takovou kantátu a Venho-
da ji premiéroval v Praze v legendárních koncertech 
na schodech Národního muzea. Ještě předtím mi tam 
zařadil třetiproudovou skladbu Planktus pro zobco-
vou �étnu, basklarinet, cimbál, klavír a jazzový orchestr 
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(JOČR s Karlem Krautgartnerem). Hráli špičkoví só-
listé – moji přátelé Due Boemi di Praga, Kateřina Zlat-
níková na zobcovou �étnu a na cimbál a vše se odehrá-
lo v dubnu 1968 na oněch legendárních schodech. Do-
poledne téhož dne jsme to natáčeli v rozhlase a právě 
tehdy abdikoval prezident Novotný, takže v Praze byla 
vznícená atmosféra, která se udržela až do večera. 

S Miroslavem Venhodou jsem zažil mnoho pod-
nětů. Stačilo, aby řekl větu, a člověk měl ihned inspi-
raci na půl roku. Z jeho popudu jsem začal od konce 
60. let s realizacemi starých oper. Ještě před smrtí přijel 
do Brna na naše provedení Il ballo delle Ingrate Monte-
verdiho. Poslední kantáta, ke které mě vyprovokoval, 
už zůstala neprovedená. Nikdy na něj nezapomenu. 
Byl dokonalým spojením praktičnosti, neústupnosti, 
uměleckosti a měl od Pána Boha talent promlouvat 
současně se všemi zástupci všech společenských sku-
pin srozumitelně. Něco podobného jsem poznal snad 
jen u jiného obdobného sociálního génia – Františka 
Kocourka, mého přítele ze školy, který dokázal platně 
spojit ministra, uklizečku, rabína a fotbalistu k rozho-
voru, v němž měli všichni pocit plného uplatnění. Mi-
roslav Venhoda měl možná – jako každý z nás – něja-
kou třináctou komnatu, ale to, co udělal pro pěstová-
ní staré hudby u nás, musíme znovu docenit. Některé 
jeho nahrávky neztratily nic na působivosti – naopak. 
Vracím se k jeho Gallovi Handlovi a k Monteverdimu 
stejně jako k Brechtovi nebo Dufayovi… Byl to génius 
z Vysočiny a spojoval v sobě přednosti obou historic-
kých regionů. Čest jeho památce!

Druhá ze tří vašich knižních „monogra�í“ je věnována 
hudbě Leoše Janáčka (o jeho životě psal váš strýc Bohumír 
Štědroň). Janáček je autor, který je probrán ze všech stran. 
A zájem o jeho osobu a tvorbu neutuchá. Takže je docela 
těžké se na něco zeptat, co o Janáčkovi ještě nebylo napsá-
no. Chtěl byste o něm něco říci vy sám, bez mé otázky? 

Janáček je tak velký autor, že je pořád ještě na něm 
mnoho k objevování. Např. nápěvky mluvy, o kterých 
si po Milanovi Kunderovi a jeho skvostné monogra�i 
Můj Janáček (a měl jsem tu čest vyjádřit se k někte-
rým partiím textu předtím, než česky vyšel) myslím, 
že jsou to spíše než objekty vědeckého zkoumání me-

lodie a rytmu lidské řeči rituály každodennosti a pří-
tomnosti proti neúprosnosti času…

Ale rozhodně je co dělat v ediční kritické práci 
a prakticky každá větší skladba by si zasloužila kro-
mě kritické edice a faksimile i monogra�i v rozsahu 
od velké studie až po knihu. Ukázalo se to, když Paul 
Wing�eld vydal monogra�i o Glagolské mši, jak potřeb-
né a užitečné to je a kolik podnětů, přitakání, nových 
zjištění i nesouhlasu to vždy přinese. Takže na mono-
gra�i čeká Sinfonietta, Taras Bulba, Concertino a Cap-
riccio a další skladby. Já jsem právě teď vydal kriticky 
s Veronikou Vejvodovou scénickou hudbu Schluck und 
Jau, zlomky Živá mrtvola a Paní mincmistrová a natočil 
spolu se synem realizaci Zápisníku zmizelého pro tenor, 
alt, ženské hlasy a komorní ansámbl pro Český rozhlas 
v podání Marka Olbrzymka, Jany Wallingerové a ko-
morního orchestru za řízení Jiřího Petrdlíka. Takže řeče-
no s Kocourkem a Donutilem: Pořád se něco děje…

Třetí monogra�ckou knížku jste věnoval brněnskému 
skladateli Josefu Bergovi (1927–1971). Ten je, na roz-
díl od Janáčka, známý spíše jen užšímu kruhu zájemců 
o soudobou vážnou hudbu. Takže těžko zodpověditelná 
otázka je nabíledni: Kam to vlastně současná vážná hud-
ba dosměřovala? Vy o tom pěkně mluvíte třeba v rozhla-
se, kde dáváte za příklad širšího zájmu publika, pokud 
si dobře vzpomínám, případně mne opravte, dejme tomu 
Arvo Pärta. A co současní čeští „vážní“ skladatelé, které 
z nich byste jmenoval jako ty, kterých si vážíte? 

Kam to vlastně současná vážná hudba dosměřovala? Je 
otázka, zda něco takového ještě v té někdejší podobě 
existuje. Za mého mládí každý studující skladby kon-
čil nějakou symfonií a dnes je stále více těch, kteří dě-
lají všechno, jen ne tzv. vážnou hudbu. Protože – kdo 
a kde by jim ji hrál? Pár starších skladatelů sveřepě pěs-
tuje jakousi organizaci, která přeje k životním jubile-
jím, podnikavci provozují výměnný obchod, který je 
skrytým (ale ne tak moc) střetem zájmů – např. rozhla-
sový boss si najde televizního či jiného a vážná hudba 
zní naplno jen mezi půlnocí a druhou noční hodinou 
a i tam ji vytlačuje různá relaxační hudba. I rozhlaso-
ví redaktoři z nejrůznějších důvodů ve svých hodno-
ceních CD etc. nabízejí čím dál častěji všelijaké zvu-
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kové lázně, které splývají s redukcionismem nejhrub-
šího zrna, s relaxační hudbou nebo s různými odva-
ry z etna a prezentují to jako arti�ciální hudbu. Aby 
mi bylo dobře rozuměno: toto nejsou Lamentationes 
M. Š. prophetae, ale konstatování, že se nám vše mění 
a rozšiřuje. Mohu tedy zvolat spolu s opilým Lucky Ji-
mem z románu Kingsleye Amise Lucky Jim, že na bla-
žený věk vážné hudby věří jen pár… jak to říci? Pár 
fundamentálních ritualistů…

Koho si vážím z české hudby? Mám rád Svatopluka 
Havelku, s nímž jsem si psal, obdivoval jsem vždy Lu-
boše Fišera, ten veliký talent české hudby 60. – 90. let. 
Z Brňanů nemohu zapomenout na Jana Nováka, bož-
ského musica poetica, kterého stavím na roveň Bo-
huslavu Martinů. Potom trojice Josef Berg, Miloslav 
Ištván a můj zvěčnělý učitel Alois Piňos. Z emigrantů 
rozhodně Karel Husa, velká postava české poválečné 
hudby až doposud. Z mých současníků jsem ctil Mi-
lana Slavického a vážím si Ivana Kurze a Václava Rie-
delbaucha. Ale je jich ještě mnohem více…

Ptal jste se mě na Arvo Pärta. Některé jeho skladby 
zejména ze starší éry obdivuji. Zejména jsem cenil to, 
jak šikovně dovedl nahradit zjevné paradigma americ-
kých minimalistů a redukcionistů, kteří nám dávají in-
terval, banální akord nebo stupnici okatě jako „hlavní 
ideu“. Pärt to dělal mnohem evropštěji a ra�novaněji. 
U něj také �guruje paradigma – třeba discantus, jen-
že jen málokdo tuto starou techniku jako paradigma 
ještě bere – takže ve výsledku se to jeví jako originální 
syntagma… Méně se mi líbí Pärt tam, kde kondenzuje 
svou spiritualitu do různých derivátů a recyklátů s ná-
pisem – pozor, duchovno!… Tak tomu se vyhýbám… 

Připomíná mi to jednoho českého skladatele, který se 
v semináři v Darmstadtu zeptal Stockhausena, zda 
může jít meditovat?!? Ostentativně publikovaná me-
ditace už je jen málo meditací – je spíše exhibicí…

A ještě něco na závěr, vztahujícího se k vaší tvorbě? 

Marně přemýšlím o nějaké moudré větě, která by vy-
jadřovala „mou poetiku“. Žádná není. Jen se stále na-
vrací ono známé a Milanem Kunderou zavedené „Dílo 
je vždy chytřejší než autor“. Platí to univerzálně, tedy 
i pro ty, kteří to objevili, i pro ty, kteří se tomu vzpíra-
jí nebo o tom prostě nepřemýšlejí. I tak v hudbě zů-
stává jeden velký problém: od začátku 14. století, kdy 
Pařížané Philippe de Vitry a další vyhlásili Ars nova 
a zavedli především menzurální notaci, dostala hudba 
absolutně přesný kód a stala se z improvizace a zvu-
kové lázně evoluční záležitostí se začátkem, průběhem 
a koncem. Tehdy se evropská hudba de�nitivně vzdá-
lila Orientu a všem kulturám, kde neexistují styly a vý-
voj nebo se jedná o děj tak dlouhého trvání, že je to 
těžko pozorovatelné. A tak jako by byly paradoxně nej-
méně dvě zcela protichůdné hudby – humana, mun-
dana – lidská, světská, kde se zdá, že s ní přišel člověk, 
a to Evropan, že objevil styly, vývoj, změnu, evoluční 
formu. No a potom je ta musica divina, která může být 
Augustinovým Božským darem – Donum divinum 
nebo třeba hudbou sfér. O té nic nevíme stejně jako 
o té nelidské, božské, infrahumánní… Se saunovým 
pozdravem Sláva azuru!---------------

Ptal se Petr Motýl.

Navštivte internetové stránky 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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Milan Koch (1948–1974). Básník, u něhož byly spl-
něny všechny předpoklady pro to, stát se legendou. 
Tragická smrt v šestadvaceti letech, život na okraji spo-
lečnosti a v opozici vůči vládnoucímu socialistickému 
režimu, rozsáhlé a inspirované básnické dílo. Přesto 
se Milan Koch legendou nestal. Básníci jeho jméno 
a verše znají, jinak málokdo. Po roce 1989 vyšly dva 
knižní výbory z Kochovy poezie: Červená karKULKA 
a jiné básně v r. 1992 a Hóra láv v r. 2006. Ani jeden 
z nich nevzbudil výraznější pozornost a nedosáhl šir-
šího ohlasu u kulturní veřejnosti. Přitom „prokletých 
básníků“ neměla česká literatura mnoho – a život a dí-
lo Milana Kocha jsou krystalickým naplněním tohoto 
archetypu. Česká společnost ale českého prokletého 
básníka přijmout nechce, raději se dívá po podobných 
osudech jinam (viz značný ohlas v r. 2008 vydaného 
výboru francouzských prokletých básníků 20. století 
Bytosti schopné zemřít, tedy víceméně Kochových sou-
časníků). Mám s tím i osobní zkušenost: v létě 2010 
zazněl v Českém rozhlase pořad o Milanu Kochovi, je-
hož text jsem připravoval, a ke svému překvapení jsem 
jej pak z rádia slyšel pod změněným názvem. Namísto 
„Odmítaná legenda Milana Kocha“ se pořad jmeno-
val „Bohnice, největší lázně v Praze“ a veškeré zmínky 
o nepřílišném zájmu veřejnosti o Kochovo díly byly 
vyškrtány. Bohužel, ona spojitost s Bohnicemi je ty-
pická, tak současný kulturní establishment osobnosti 
typu Milana Kocha vnímá a zařazuje. Allen Ginsberg 
či Jack Kerouac, na něž Milan Koch vědomě navazoval, 
jsou součástí školních učebnic, jsou to ovšem Američa-
né. Český beatnik Milan Koch není doma prorokem, 
zůstává i šestatřicet let po smrti pro mnohé těžko při-
jatelným autorem, stále znepokojuje, stále někomu 
vadí, stále se příčí škatulkám. Literární věda a kriti-
ka jeho dílo buď obchází, nebo se mu věnuje jen po-

vrchně a málo. Autor pro to není menším básníkem. 
To, co napsal, je dobré, a ti, které poezie opravdu za-
jímá, to vědí. A koneckonců nač všelijaké to bádání, 
část Kochova díla knižně vyšla, a to podstatné o něm 
bylo pregnantně vysloveno v doslovech a předmluvách 
k těmto dvěma knížkám. Především text Egona Bon-
dyho z r. 1992 ve výboru Červená karKULKA a jiné 
básně postihuje stručně a velmi přesně Kochův životní 
příběh i jeho tvorbu. Dovolím si citovat: 

„M. K. hýřil básnickou imaginací. Nepotřeboval 
si nic vymýšlet, on své básně skutečně zažíval, psal 
právě to, co skutečně viděl – bylo to vidění ,za zrca-
dlo‘, opravdová básnická clairvoyance, jakou je obda-
řen málokterý básník. Nejprostší životní zážitky, jak 
je přinášel den, se mu před očima proměňovaly v zá-
zračné příběhy, jež často postihovaly skutečnost daleko 
přesněji než jakýkoli faktogra�cký záznam. Byl jsem 
tím tak okouzlen, že jsem zapsal formou básně ně-
která jeho vyprávění (některá z přemnoha), aniž bych 
k nim přidal jediné slovo – a působí jako čirá fantasti-
ka: ale tak to nejen M. K. vyprávěl, tak se mu to sku-
tečně dálo! Vše, co je tajemné, přitahoval k sobě jakoby 
jakýmsi magnetem a jeho denní svět byl světem snu, 
který si nemusel vysnívat…“ 

Tolik Egon Bondy, v závěru krátkého života Mila-
na Kocha jeho blízký přítel. Dnes jsou Milan Koch, 
jeho žena Mirka, která se rozhodla odejít z tohoto 
světa rok po smrti svého manžela (poté, co přepsala 
na stroji celé jeho dílo), i Egon Bondy pohřbeni na 
pražském hřbitově na Malvazinkách. Stejně jako je-
jich přítel Mejla Hlavsa, jehož zřejmě nejslavnější pí-
seň je napsána na text Egona Bondyho věnovaný Mir-
ce Kochové: „Neprocitnu tady, až na jiným světě…“ 
Tam už za nimi, my živí, kteří čteme Kochovy básně, 
ale nedohlédneme.

Magické noci (ne)nastal čas…

P M
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Už nás volají

Čekáme na sebe
u Filipa v pokoji
a pouštíme si za vzduchem od vysokých bot
zdlouhavou nahrávku
zoufalého bubeníka od Cream
Čekáme na sebe
to naše sólo také nebude krátké
a hvězdy na stropě budou vždycky
zpívat svou falešností
Čekáme na sebe
na tu chvíli kdy budeme sami
sebou spokojení
abychom mohli už konečně vyrýt
do hnědého prádelníku
v pokoji u Filipa
svá sluneční torza
Čekáme na sebe
elektrické hodiny poskočily
o další minutu
pořád a pořád 
žádný z nás nepřichází
pořád a pořád
Rozhodli jsme se najít
za vozem taženým voly
bílá nebo černá
nebo žádná
gazelická barva
anebo snad žhavý zoufalý návrat k přírodě
V telefonním seznamu
mezi čísly hledáme svoje jméno a chceme si zavolat
a dovolat se sebe
přestože víme o tom že k nám
nikdo nikdy telefon nezavedl

Potom se přehrabujeme v knihovně
listujeme ve starším vydání Platonově 
zda tam nenajdeme některou ze svých myšlenek
I za špinavý ručník jsme se dívali
I pod děravé kanape
které jsme s námahou odstrčili 
když jeden nasáklý bubeník ukončil árií výlev odcizení
vrhli jsme se k televizi
a napjatě sledovali program
zda některý z upřímných hlasatelů
nepodá zprávy o tom
kde se nacházíme
Nakonec jsme utekli do koupelny
a pod ledovou sprchou se ze všeho vyzvraceli
Čekáme na sebe
a přemýšlíme o tom
zda jsme si nekoukali do očí
již příliš dlouho
zda bychom se neměli pochovat za svítání
Jsme snad příčestím doby
nebo špatný slovosled
Že bychom se dožebrali v kontrakcích nekonečna
Že bychom si nasadili Čingischánovy rukavice
to snad
– někdy – potom – když nezapomeneme
Že jsme však rozřezali své sny na truhlářově cirkulárce 
Že jsme nevložili svou bolavou hlavu do jejich rukou
na to jsme nezapomněli 
protože jsme ještě nenapsali žádnou dlouhou předmluvu
žádný dlouhý úvodník
k svému vlastnímu životu
Čekáme na sebe
i když nedoufáme že zvítězíme
bubeník dávno odešel ze studia
i my skončíme a odejdeme 

Nejedu bez příčiny takhle rychle

M K
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ale nemyslíme si že prohrajeme 
Čekáme na sebe
u Filipa v pokoji
omítka padá z našich čel
šedá
přerušovaná
U Filipa v pokoji
na sebe čekáme
vytrhali jsme z kalendáře jedenapadesát dní týdnů
nějaký vzdálený houslista nám pod oknem
přehrál své poslední nokturno
před sálem studené ulice
a svůj nástroj uložil pod pingpongový stůl
Už nesedíme u Filipa v pokoji
prach čel smetl vítr
a my se dočkali sebe
mezi oválenými stromy bílé pouště
v nečekané představě 

kde jsme se zastyděli o svých pochybách
pod závějemi Nízkých Tater
na horním toku Váhu
v strhaných lavinových polích co neunesly tíhu nebe
před opuštěnou salaší jsme rozpustili
své vodové barvy ve sněhu
a nebe nad Wilsonovým nádražím
nenávratně zmizelo ve tmě
tak jako my jemu v mlze

XII. 69
(z rukopisu, do rukopisných sbírek nezařazeno)

Na sídlišti v Neratovicích

Padla!
Dělníci se belhají ze směny na směnu
někteří to mají daleko
nasedají na kola & pionýry
do spartaků & státních autobusů z latexu
Starý motorák přijíždí z Kralup
Idiot ze střiže pozoruje ženský zadek dírou po suku
na nádražním hajzlu
Absentéři se zpíjejí v přilehlém pajzlu
Ženy v domácnosti suší sedadla do aut na balkónech 

v zamlženém slunci
V Labi plují obrovští pulci
stromy na sídlišti nevrhají stíny 

protože tam žádné nevyrostly
lehký vánek se toulá ve vzdálených lánech 

zakrnělo obilí
Stará pragovka přiváží do moderní samoobsluhy 

kyslíkové bomby
Senilní závodní lékař se dělá chytrým před simulantem
Kurvy na ubikacích mažou karty 

a pak jdou za amantem
Starý gauč si to plahočí komínem
S životem hospodaří pracák
Z dáli je slyšet vlak z kvasinek
Čas pere si to sám
Věřím v roztok
ve výkazy bahna a srandy
po chemičce se prochází dandy
Učedník na intru si několikrát vzdychne
celý zmatený čeká na soumrak a na propustku
přijde k němu fantasticky mrtvý kamarád
s nízkou objemovou vahou v nehořlavém textilu
pozve ho na gastronomický večírek
plný léčivých slečínek
a noc bude temná

(z rukopisné sbírky Chemické básně, 1974)
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Štětec a ty

     V mlhavé dáli
       tam tam
     Tam někde v dáli
     jste spolu stáli
     schoulení do ticha – Ty a štětec 

Vincente van Volde!
 Kde je Tvé dílo smrti?
 Kde je Tvé okoralé lidstvo? 
 Kde je to bílé ticho kterým chceš nahradit náš 

skličující domov?
 Kde je Tvá polichocená žena s pětikorunou 

v ruce?
  Tvé přemýšlení o budoucnu?
  Tvá paleta?
 Kde jsou Tvé rámy?
 Kde je Tvůj štětec?
  Tvá chlupatá brada?
  Tvá �étna?
 Kde je Tvůj samorost? 
Vincente van Volde! 
 Kde jsou Tvé vlasy zdvižené nad největší páteř 

duté generace?
 Kde je Tvé �alové slunce – Tvá la Bohémia
       Tvé Holandsko
              Tvá Francie
 Kde je Tvá surrealistická železnice?
  Tvá láska k abstraktní hudbě Tvého štětce jež 

svléká
do naha vše na co pohlédneš?
 Kde je Tvá hlava?
 Tvůj kosatec?
Vincente van Volde!
 Kde je Tvá kůrka chleba?
  Tvá závrať?
  Tvá gra�ka?
 Kde jsou Tvé zuby?
   Tvé oko?

 Kde je?
 Kde je Tvá žiletka?
  Tvé zápěstí?
  Tvůj olej?
 Kde je Tvůj občanský průkaz – Tvá kulatá záda 

– Tvá prdel?
 Kde jsou Tvé útroby?
   Tví přátelé?
   Tví nepřátelé?
Vincente van Volde!
 Jsem s tebou na čtvrtém stupni!
 Co odpovíš?
 Jabloně dávno odkvetly
 Sedíš u toho malebného jezírka
 Kamery snímají Tvé barevné pocity
 Prohlížíš je 
Nikdo je nevidí
 Díváš se do vody
 Vincente van Volde
 a myslíš na konec světa
 Kolem Tebe je tichá bouřlivá hrůzostrašná samota
 Už Tě všichni štvou
 Měl jsi plno plánů a vizí
 Svlékáš se do naha 
 Nechlubíš se nikomu že jsi spatřil tu díru do sebe
 Vstáváš a chodíš po lese
 Představuješ si jak by bylo všem krásně kdyby 

vyšlo
 Tvé �alové slunce

Ale obloha je zatažena 
a Ty již očekáváš
jen ten konec světa
    sbohem

Kde jsi Vincente van Volde?
Kde je můj inkoust?

V. 1969
(z rukopisné sbírky Vosk na trávníku, básně z let 1968–1970)
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Bukurešť

Bucure ! Bucure !
Paříž Východu spí v urbanismu
Kolportéři prodali poslední večerníky
tiché noční trolejbusy se plíží městem
neonové světlo padá do kaluží na Calea Victoriei
V zahradní restauraci Cina pohasly lucerny
Vítězný oblouk vypadá jak fantom brány pekelné 
 vzpomínám na Faustův dům
rodiče už asi nedoufají že se někdy vrátím
Z Teatrul Naţional I.L. Caragiale vycházejí herci
listí platanů dýchá nad chodníkem
nejsem tu cizincem
v bývalé Capse jsem potkal bohéma
Ó bílé topoly v jejich korunách vousatí Lipovani
Vedle mě na schodech Muzeul de Artă R.P.R.
 leží projásaná vínovnice
padesát tisíc obrazů se mně dnes v noci nepodaří odnést
Bulvárem voní sušená levandule mazut
 a Černé moře
Na cestách člověk tak rychle dospívá
bohové chtějí abych nezemřel
Nemohu usnout rozčílením
za pár hodin se začnou ulicemi hemžit lidé
Teď už vím
že budu na světě dokud budu
moci
kdo neokusil svoji bezmocnost nepochopí
Potkal jsem Drăgut Mariu Mihaie Preda Istvána
 Zahariu Mitrea Nicoara Liviu Gala Ruha
 Eufrosinu
a nikdo mi je nevezme
Gea taky nic mi neveme 
Atanas to potvrdí
všichni byli světoví
Chtěl bych napsat všem lidem ale nemám adresy
není co není
volím tuto cestu
dřív než mě přejede auto
Pomalu hýkáním osla začíná se rozednívat
nejkrásnější Rumunka vyklání se z okna
a vyčesává své dlouhé černé vlasy do ulice
 Krásného Chlapce

vidím ji poprvé v životě
Z hrdla acceleratu se ozval severní výkřik
Ještě jednou se podívám na toto město
bude se mi po něm stýskat –
proč jdu tak pomalu
na světě je ještě mnoho měst kde jsem nebyl
není možné zůstat v jednom věčně
není možné vidět všechny ostatní a nemít peníze
Fasády domů se rozžhavují vlasem vycházejícího slunce
Jezera květin se rozvírají
kdo by nemiloval květiny
rajzuji si to mahalou
přede mnou leží melouny dýně a Východní Evropa
 na výpadovce

(z rukopisné sbírky Balkánské básně, básně z let 1972–1974) 

Stovkou přes sídliště

Je třeba vyhodit vagóny vlasů do povětří
pusťte mě k tomu
člověk není spravedlivý
ručička tachometru leze k padesátce
na zadním sedadle hraje magneťák
žhavé světlo re�ektorů ohmatává
smokvoňový háj paneláků
ježci zahynuli v asfaltu s rybí omáčkou
smažené cikády voní betonem
pod jazykem pneumatik šumí zazdění svišti
vždy v zatáčce
pozor na zatáčku
barvy posázené drahými kameny hltají
langusty rozdrásaných obličejů
ručička se nadzvedá k šedesátce
mysl je upnuta do mraženého ovoce
tuk na šťopkách šafránu voní hedvábným
žaludkem děravým benzínem
za lásku nekoupím zrychlení
ploché šelmy okusují mříže vězení
Stvořitel je pohyb
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Kabala z ebenového dřeva kráčí po
černým pískem vysypané cestičce
nebe je propleteno pozlacenými pruty
motor napodobuje řev jaguára
otroci se vrátili noci
čin potřebuje žádost
město se svíjí na lidském podstavci
křičím plným plynem do ovzduší
země už se neotáčí
čin potřebuje reklamní ohňostroj
osvětlená okna cení zuby jak lehká pára smrti
pod kola mně skáče holohlavý Řek
mrtvý je už mrtvý
je třeba přenést ho do márnice
ručička kotví před osmdesátkou
západ neónů je vidět za kaluží
co tě nehasí to tě nepálí
ruce vlhnou na volantu
sedím v ukradeném voze
na předním skle vidím své vlastní oči
na každé kolo se najde hřebík
po karosérii klouže prostor
rychlost ještě není tak velká aby se
jí dalo ujet
i když vidím že pálím devadesát
za vteřinu mohu být ve věčnosti
každou vteřinu mohu vidět parkoviště
na hřbitově
Cítím jak zadek vozu ohmatává
světlo lítačky
o nic divnější o nic drsnější
láska není milenec
já mohu
vy musíte umřít
zahýbám prudce doleva a pak doprava
ve vazbě se nečtou básně
stav bez tíže není ještě stavem bez starostí
dívám se stále častěji do zpětného zrcátka
lítačku už není vidět
ztratila mě z dohledu

za tím se musí skrývat jakési tajemství
Ručička tacháku se přehoupla přes stovku
volant držím jednou rukou
druhou hledám pouzdro na cigarety
kam jsem dal zapalovač
otevírám okýnko
Sto deset já a mé oči
z výfukového plynu včela nenasbírá med
nejedu bez příčiny takhle rychle
mířím do hor
černé duše se mačkají ve tmě
plesnivá duha nad stěrači zahyne mokrem
odkudsi padá listí
jsem skoro pořád na levé straně vozovky
motor vztekle polyká benzín
a kilometry suší spící košile
nechci být otrokem jen proto 
abych se měl líp
než se mám
Sto dvacet já a kouř cigarety
co je lepšího než pomoc přátelům
čemu se obdivuji
co je nového po vlaštovce z papíru
vypisuji odměnu chlebové kůrce
Sto třicet co je v této rychlosti národem
Sto čtyřicet v tajemství je vrstva prachu
Sto padesát já a padlá paměť
rozhodně nevypadám unaveně
vyhýbám se městům 
není to romantika
náležím budoucnosti? 
Odhaduji jak dlouho ještě pojedu
Sto šedesát nic neodhaduji
někde musím zastavit… pod širým nebem
Sto sedmdesát nemyslím
Sto osmdesát 
nad Šumavou vychází slunce

(z rukopisné sbírky Trolejové nebe, 1971)
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„Rozhazoval své básně s pohrdáním jako kusy krva-
vého masa.“ Proslulé Seifertovy verše na adresu Vla-
dimíra Holana vyvstávají při četbě básní Cédrica De-
mangeota na mysli možná nejenom těm, kteří vědí, že 
francouzský anarchista jazyka Holanovo krvavé maso 
požírá pravidelně. A že česká poezie je mu natolik blíz-
ká, že ve svém malém nakladatelství „�ssile“ dokonce 
vydal Hejdovy Blízkosti smrti. Skřípání drcené řeči, cit 
pro nestvůrnou fyzičnost poezie i vzdorovité gesto spo-
jují krkavce z Kampy a z Pyrenejí těsně i tělesně.

Biogra�ckých dat pomálu. Ročník 1974. Žije 
v malé vesnici nedaleko španělských hranic a daleko 
od Paříže, která už podle něj svůj básnický prach dávno 
vystřílela. Klíčová přátelství, v čele s Guym Viarrem, 
kterého čtenáři Kontextů také znají. Právě po jeho 
dobrovolné smrti začalo nastalou prázdnotu zaplňo-
vat několik přátel svým psaním a vydáváním literární 
revue Moriturus. Žádná programová prohlášení, žád-
ná gesta, žádný souběh estetiky. Jen sdílená samota na 
stránkách �nančně náročného projektu, který nepře-
žil páté číslo. Nakladatelství „�ssile“ zatím pokračuje, 
musí ovšem také omezovat produkci. Vydávat poezii 
je tvrdý chléb i v zemi, kde číst básně patří k dobrému 
vychování snoba. V poslední době vychází Cédric De-
mangeot na denní světlo i se svými nočními návštěv-
níky, přetavenými do znepokojivých obrazů. Podobně 
jako básník nezapře své lásky Chassigneta, Baudelaira 
nebo Noëla, výtvarný umělec nezapře Soutina nebo 
Rebeyrolla. Je samozřejmě nasnadě, že o přímém vlivu 
nemůže být řeč. A tady životopisná vsuvka v podsta-
tě končí. Autor chce zmizet za svými verši, a dokon-
ce nechal svou tvář vymazat z internetových stránek, 
až na jeden nebo dva škleby, které spíš dokreslují jeho 
psaní, než aby vycházely vstříc zájmu o jeho podobu. 
Jediný ústupek: vyplněný Proustův dotazník pro Měsíc 
autorského čtení v Brně, kam nakonec nemohl přijet. 

Autor chce zmizet za svými verši

P Z

I ten v podstatě jen opakuje posedlosti jasně vysvítají-
cí z jeho díla, které dnes čítá zhruba tucet básnických 
knih i třeba esej o – jak příznačné – Rogeru Gilbert-
-Lecomtovi. Poezie je totiž vysoká hra.

Paradoxně ovšem Cédrica Demangeota možná nej-
víc proslavila jedna biogra�cká anekdota. Ani by mož-
ná nestálo za řeč ji připomínat, ale vzhledem k dopa-
du, jaký měla na jeho psaní, si zmínku zaslouží. V dub-
nu 2004 byl v noci – spolu se svým přítelem a básní-
kem Bricem Petitem – svědkem policejní brutality vůči 
zadržované osobě. Jejich verbální protest se obrátil pro-
ti nim a čelili před soudem žalobě za urážku pořádko-
vých sil a za podněcování k nepokojům. Brice Petit byl 
dokonce v první instanci odsouzen. Solidární podpiso-
vá akce se dostala až na stůl ministra vnitra.

V Demangeotovi se probudil Ravachol. Básník, 
který nikdy neoplýval důvěrou v instituce a lidskou 
rukou uspořádaný život, začal chrlit své angažované 
obžaloby, které by udělaly radost Ivanu Divišovi a dnes 
ji udělají třeba Tomáši Weissovi. Básník, který do té 
doby svůj vzdor dával najevo čím dál drsnější destruk-
cí řeči svého básnického já – často se pohybujícího na 
okraji společnosti a na pokraji jasnozřivé idiocie –, na 
sebe nepokrytě bere podobu vězně nebo člověka bitého 
policií. Nikdy to ale není jen prvoplánová obžaloba. 
Demangeot je především básník, který dokonale ovlá-
dá svůj nástroj. Prudké změny rytmu, vnitřní rýmy, 
aliterace, slovní hříčky (vždy nesoucí význam, stejně 
jako interpunkce), neologismy jdou bezvýhradně po 
srsti smyslu – nebo záměrně proti ní. Jazyk na pitev-
ním stole poezie.

Cédric Demangeot se vědomě, ale především 
z vnitřního přesvědčení řadí mezi černá slunce fran-
couzské literatury. S místy až artaudovskou dikcí jde 
samozřejmě ruku v ruce i vnímání krutosti světa, od 
policejního násilí po sexualitu. Název jeho poslední 
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knihy je Slota (Sale temps). Slota jako obraz hnusné 
doby, ve které se bahníme. O svém příteli Viarrovi De-
mangeot napsal, že miloval podivná slova, protože do-
dávala aspoň špetku zoufalého koření studenému jídlu 
života. Troufám si tvrdit, že Cédricův talíř tak stude-
ný není. Že život pro něj má význam, přestože do něj 

od prvního verše první sbírky vstoupil jako zvíře, aby 
plenil. A že právě proto je jeho poezie tak plná vzte-
ku, rvavé zlosti. Protože ta špinavá kost stojí za to, aby 
ji člověk žral.

Obsáhlý výbor z poezie Cédrica Demangeota chys-
tá k vydání nakladatelství Fra.

Šílení, do ložnice úžasů

C D

Krásný kraj

Krásný kraj zpleněný
už před vyřčením.
Sníh ho ucpe.
Potrava
pro začátek.

Země plíživého slunce. První kraj. Kraj
toho, co tíží, zvířete a vazkosti.
Umírám, tady blesk, tam ryba
v síti bláta: žijící
stranou.

Na cucky to, čemu se říká
duše. A její bídné zdraví.
Volání, to už je žebrat.
Z úst kus vzduchu
a my nejsme bez úst.

Ticho vládne. Kraj
se nešíří. Nezmenšuje.
Až na náhodu a oči,
které mají moc přijít.
Až na smrt, jež je stejná.

Mé vlasy vyrvané,
mé šaty na cáry,
jdu zčerstva: chrlím.

Muž, jejž řeka štěpí,
a který ji překročí.

Země prasklá jak bílý okraj
vypitého hrnku,

jako stěny
pusté arény mého ucha.

Z milosti do sváru, z temného deště
do deště mladého se zvěčňuje
škubnutí blátivé ruky jako křídlo,
jehož mohutný van nekončí.
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a, b, c
(místní ohledání)

a

Řiť je velké vypíchnuté oko babylonu. Máme ji černou a osamělou 
naproti. Koupem se v její prázdnotě – která je obézní a namáhavá.
A ztraceni navždycky v plenění skladu se pomalu choulíme v dřepu.
Abychom vřadili palec, ten pravý, mezi hvězdy. A špatně oplakávali 
to, co se šponuje. V roztříštěné tekutosti zrcadlových mechanismů.
Kde hmotou je bohužel já. Jako je já pranýř patetického kartonu.
Taky já abeceda němého, já hrob a já nebe, já závěrečná louže.
Neboť není nikdo jiný. Komu se podívat do paměti a na zoubek.
Na ruku malému rannímu vrahu. Který zneškodní a nic neprobudí.

Bouřka? – uprostřed zimy nejsou žádné bouřky. Ještě jeden krok 
slzavým údolím. Ještě jeden vyprahlostí. Spolu s: ignorantstvím.
A: metafyzickýma nohama. Jedna trochu víc – jedna trochu míň.
Rozkošatělé lešení kostry a nádržka hlavy. Půjdou společně.
Jako jeden muž, šílení, do ložnice úžasů. Proplétat se umytí 
jako zkrvavení. Hračky ničeho, lovná zvěř v hudebních pastích.
Potom, čas. Krásná aféra se uzavírá. Pohřbíváme ji. Se všemi 36 
politikami změny. To, co zůstává, ji jenom paroduje. Chci

napodobit svůj vlastní hlas, ale neznám ho. Vězím až po krk 
ve svém těle. Svět stejně tak. Sprostá ordinérnost. Bažina 
žízně. A tak křičím. Že vzpurnost bude. Drsná dřina milovat 
stokrát umřít. Tvá svoboda říct smrt – a začít znova. Pohleď: 
krize kabelu v moři, pěna toho únosu, zavření blechy do klece 
její slzy: ano, věčnost už je tu, špatná a vždy příliš nalezená, 
zamčená v pýru bohů – zvíře na ořezání kosti a které visí 
bezvládně u boku rozpačitého a snětivého člověka. Amen.

b

Žeh samičího květu se koná: odložit. Na odkrytou membránu 
hrstku. Té účinné látky – a popel trochu stranou. Jako 
vlasy: je zrzavý a sype se mezi postel. Toho, co zbývá 
po zdi – po nudě. Protože chemické složení hlavy 
je magie. Bez vzorce – obřad šílenství. Její mechanika
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a její taj netknutý. Vdechujeme – živou elipsu. Bublinu 
nervů. Prázdnota, která se nabíjí a vybíjí: nepřítomnost, 
která nerozplňuje. Která – se neštítí. Ani kousat 
ani přestat být. Krotíme. Proutkaře černého zevnitř: oko 
se zdvojuje. Řehnivým řešetem – a pronikání; do hor

měkne; ano, stává se hlubším (jinak se pronikat nedá: 
když je úhel přiblížení moc ostrý, pohled se odrazí od 
nahého skla; je-li svah moc prudký, vzplane; prorazí 
jen kličkování kluka; zhoubné bloudění – kde žebravou 
vizí nezrozené získává tvar – a stává se; z něj cizinec,

ta nejčiřejší forma cizosti; ta nejintimnější) a tělo 
jde. Rytmicky duchem napospas osudu: jako zloděj 
v noci. (Se) neviditelný klouže mezi dvěma sloupy 
mentálního chrámu v obležení: jako krysa. Lapen v 
slujních vrásách pokoje a pravých lesích: mezi tím jen

zapomnění.

c

Ale – slovo mrtvého. Nikdo ho neslyší (jen pískový háj). Slovo

(proč tak krásné?) není samo sebou: musí být. Sebou k sobě 
skrz: díry, provalené luny. Podle směru větru – perkusní ruka 
na druhém konci sporného místa. Určit žádné jiné – nikdy pro.

Marně utěšuju. Dlouho má noc jeho výslovnosti. Snažit se je 
potkávat. Každý den, tak trochu všude. I když nikdy na ulici: 
i když často. Dokonce je ani nepoznat nebo. V jiných místech,

jiných dobách. Takových, o nichž – ne nebo už ne. Když ani ne 
slovo. A ani ne stín ale. Ona – neboť já. Vymáhám zásnuby 
se sněhem a hnusem. Věrná houba – jalová jako milovat toho

parazita a milovat ho černě. Lecjaká chaluha z hlavy neustále 
cucá hedváby udušence: jejich cop je kost. Zde návrat – toho, 
co ho hnali. Tam proti – nebo mezi – nebo: nemyslitelná kapsa

a blok – venku. Fronta odporu vznikající někde uprostřed lesa 
začíná hořet: bere písek útokem: alfabetická až po vězeňské 
kobky rán. Jako že – jako že co jako? – žít je osamělé.
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Slota

   A nebe Nahoře se přikrylo bleší šedí.
       Ernst Meister

1
slota
přitáhni psa
přitáhni děti – zbij je,
když nebudou chtít – prší
nám bomby do
zahrady koukni jaká
je to krása – koukni
zlato – hej poslouchej
když na tebe mluvím řek jsem
koukni Couro
nebo ti urazím pěstí hlavu:
koukni se ven
: koukni se ven
ta krásná, ta nádherná
slota, co tam je, co tam
nepřestává být a co tam
co tam jen tak být nepřestane, a
jak ty bomby
padají a jak
padají dobře, pře-
rývají mi zahradu
na příští jaro a teď
cucej –

2
koukni Zlato, bezchybná
krajina – bezchybně rastrovaná
policií a dálnicemi – tak trochu
jako v našem dětství, ale
ještě dokonaleji – čistěji –
jo: krajina je čím dál čistší
a svět čím dál dokonalejší
od dob co bezkrevná rasa vládne
nad povrchem poznatelného
a co syntetické hmoty mají
navrch,

3
koukni
(přece jen mohli
poslat nějakýho
chudáka na úklid těch
kopců mrtvol hnijících
na chodníku, co myslíš
Zlato, sáhni si
jak je to měkký, čichni si,
jak to smrdí, koukni se,
jak je to hnusný, jak
to kazí dokonalou krajinu – no tak,
ty kurvičko – chci po tobě abys mi řekla jak
pro to není slov – tak pro to
najdem slova
společně & ucítíme
ten pravý třas
jak nás mrazí v zádech –

4
koukni venku je prej

rok dva tisíce sedm slunce
září slunce
všechno smaží – totalitarismus

změnil tvář: už má
jen jednu
tu naši – hej

Zlato, pojď se
podívat: tady
se nám otvírá

nová éra: éra
bílého teroru
a ztráty smyslu.

5
& koukni: totalitarismus
vymyslel svou neviditelnost
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není o nic viditelnější
než jsme my sami

od chvíle co dal každému
z nás právo vybrat si tvář

a všichni si vybíráme stejnou;

6
no vážně, Zlato, tohle nové zlo
je geniální na ty nejhorší hrůzy:

jedna ruka tě odsuzuje ke svobodě,
druhá ti brání popírat její skutečnost;

a všechny prostředky se hodí, už od
kolébky, aby v tobě uchovaly strach

ji použít. A brzo
je po všem – je ti
to jasný, Srdíčko?

7
ach, koukni se
tamhle: moře. Čichni,
jak smrdí po tvým
zadku (když do
něj vrazím nos) a
jak smrdí po zadku
všech měšťaček světa musí se
vrazit nos – násilím – do
tý hromady mrtvol pojď
Zlato – nakloň se
trochu – koukni se na
moře, řek jsem, řekni
že pouští smrad a barvu našich mrtvých
a nevýslovné odlesky
mazutu, řekni
že se právě nasírá že
má hlad
na nějaké z našich měst, řekni
že moře pohltí

tisíce, ne, miliardy šered: řekni
to je krása, udělej bravo, klekni
na všechny čtyři, já si tě dám
přímo tady, s nohama v hovnech a tváří k moři –

8
uvolni se Zlato
musíme se rozpustit do krajiny
promluvit s domorodci (s
lidmi) a
poslouchat je mluvit, žít (tak
trochu) mezi
nimi, abychom
je pochopili, a 
pochopili, nakolik jsou
všichni, od pradávna
zbabělí, blbí a prohnaní
(i když ne o moc víc než
my dva, ty moje
kurvičko), a
mučit je, mučit
je, dokud se
nepřiznají – a to k tomu: že vždycky
tíhli k nejhoršímu, k
nejhorší nízkosti, a že jsou připravení
zítra stejně jako včera znovu začít
vraždit bratra, syna a ženu,
vší silou – když jim to někdo
rozkáže dostatečně pevným
hlasem. Poslouchej,

9
poslouchej odliv sebevrahů na břehu
a koukni, koukni se na nás v kaluži
suchého spermatu: j
sme v p
rdeli.
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Infanterie

Svinské světlo. Musí se brzy vstát, aby se 
zneutralizovalo. Vstát pozdě, aby se popřelo. Musí 
se odzbrojit – jako se brání hubomlatu. Musí 
se zatemnit jeho masa a dotírat na jeho podíl. 
Vyklesnout jeho administrace. Zmrazit jeho oblouk 
a jeho páternoster. Světlo mršina, musí se vyzbrojit 
na smrt – milovat je zády a zakázat je.

Sveřepé, četné a pracující na uzavírce, a masivní 
je světlo. Aby mi zastínilo všechno, co tvrdí. 
Nestydatě mrhá vstoje svou plností, svou hnusnou 
mechanickou mincí.

Blázen odmítá všechno. A nikdo se k mouchám 
nežene víc. Řečnit svého negra, umlčeného, 
protože zakázaného. Tím nejhorším argumentem 
a ohromnou algebrou.

Vejděte kastráti do hojnosti. Morda je denní. Bují 
zároveň se smrtí – a zvěčňuje se ověřením. Její bordel 
je otevřený ve dne v noci.

V horku paličatost – ničit, cvičit, zaplétat každý 
své blízké – jako se vrství města přes rameno – je 
nemyslitelné: je bez omluvy a nemá to jméno.

Nosič dutých vajec v mošně na cáry – den na mě 
houká, mě umlčuje, mě ruší a ne, světlo není nic – 
jen zruinovaná královna toho: svorky – naprosamot 
navzájem trhaných na bílé ploše.

Dynamitový a krotký se vzdávám noci – vracím jí 
její velké tělo
ždímám houbu plnou dětství – kost se nalévá do tmy 
– mrším sto tisíc životů – nic nezačínám
znásilňuji jedno jediné dětství

Noc si nelze zasloužit. Noc se magnetizuje a trhá 
se na kusy. Čím víc je živá, tím méně je vidět. 
Nezahlédneme z ní ani vlas, když se vynoří u okna 
potápěče.

Noc si zasluhuje, abychom s ní mluvili. Abychom 
se zabíjeli kvůli mluvení s ní. A to bez narušení 
ticha. Čeká od nás. Že jí dáme něco, čím: nás 
vymyslí a spálí. Noc si zasluhuje, abychom se rvali 
o poztrácení svých znamení v ní.

Noc nese naše kameny. Je to kámen na našich 
zádech. My jsme záda noci.

Noc je krásná, když ji vyděsím. Když ji prosím, aby 
mě zradila, aby mě strašila, aby na mě zapomněla. 
Krásná jako neznámá. Když se s ní miluju 
s rozbitýma očima.

Noc – týkám se jí a zatýkám ji. A nutím ji zrudnout. 
A obklopuju ji rozcupovaný – stravuju ji čirou. 
Vzpouzí se jak psice a vrací se mi. Jsme dva odporní.

Noc, tu já vyčerpávám, ženu do úzkých, ženu ven 
z ní a zničený ji umořuju: dlužím jí to, co ona dluží 
mně.

Noc mě drží v ruce jako poslední ze svých skic. 
Nečekal jsem, že uvidím, jak malého mě vidí. Rád 
bych ji měl rád jenom tak, že bych ji urážel – jako 
to děláme s nejlepší milenkou – jenže ona mi uniká 
tím, že si lehá donekonečna. Noc nezakončuje – její 
věčný návrat jí umožňuje mě neporodit.

Noc mě zpívá bíle až do zhroucení. Mé limby 
mě zamlčují – a jenom tak mě ona slyší, jak ji 
doprovázím. Následné ticho – bez ní, beze mě – dál 
rozplétá černý uzel po naší cestě kolem a tvrdohlavě 
– nutno říct, že s láskou – zdokonaluje a sabotuje 
svět, kam padáme – každý zvlášť se sluší – do jasu 
a jasem. Později, mnohem později vracím navrácené 
noci drobky jejího díla – atd.
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Nikdy nezbývá nic z noci. Nic z jejích otepí, nic 
z jejích zápasů. Z její zázračné nerozhodnosti, nic. 
Jako důkaz ničím, kterému nic neprotiřečí.

Křečovitá jasnozřivost noci. Nečekaná magická 
geometrie – nikdy nečekaná. Lahodná a tvrdá 
– přesně jako opium. Obřadně žvýkáme a je to. 
Ohnivá houba, kterou vyplivneme – po spolknutí 
jasné části. Takhle žije duch jedu. Který ve snách piju 
z jejích úst: z pramene, u nějž mé šílenství podléhá.

Kruh se zvětšuje. Taky mléčný střed se scvrká. Jsem 
zdrcený – středem a daleko od kruhu. Jednotné 
– nebo jako jeden – mě moje střepy volají zas ven. 
Nemyslitelné lůno.

Vcházím v noci do svých mezí a do svého hnojiva 
magmatem žádného ústupu k strmému moři, kam 
beze mě táhnou mé náhodné hordy zbytečně bloudit 
turbulencemi v černé tmě: atd.

Z francouzských originálů vybral a přeložil Petr Zavadil.

Petr Zavadil (1975), překládá ze španělštiny a francouzštiny.
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Jean Clair (1940), umělecký historik a bývalý ředitel 
pařížského Picassova muzea, je konzervativcem, tedy 
fenoménem, který mezi převážně levicovou francouz-
skou inteligencí bývá vzácný. Známe ho jako autora 
odborných publikací, z nichž některé vyšly i v češtině. 
Jeho Protivný deník však patří k beletrii. 

Čtenář Clairových postřehů, vybraných ze zázna-
mů pořízených během kalendářního roku, si samozřej-
mě vzpomene na deníky Juliena Greena, z čerstvější 
tuzemské čtenářské zkušenosti také na Máraiovy zá-
pisky. Clairovy postřehy jsou však výběrové. Nečiní si 
nárok postihnout historickou zkušenost na větší časo-
vé ploše, jak je tomu u Máraie. Přesto však vypovídají 
o určitém dobovém pocitu estetického člověka, těšící-
ho se ze soustředěné úvahy. Ten se ovšem v postmo-
derní atmosféře rozptýlenosti smyslů i intelektu často 
cítí být v opozici. 

I když je pařížský umělecký historik zjevně světem 
protřelý, svého domova a jeho tradic si cení. V úvod-

Deníkové záznamy z Paříže

P Š

ním záznamu vzdává Clair poctu Paříži jako domovu 
svobodných umělců a myslitelů, jež příznačně zůstal 
cizí dvěma největším diktátorům minulého století. 
Hitler pobyl nad Seinou na zapřenou brzy ráno dvě, 
tři hodiny. Stalina Paříž vůbec nezajímala, měl neustále 
plné ruce práce doma. Clair medituje o jejich opozici 
vůči světu myšlenky, o uzavřenosti diktátorů do vlast-
ní mocenské vize, jejímž protikladem je pařížská tra-
dice volnosti ducha.

Některé záznamy jsou určeny především francouz-
ské kulturní veřejnosti. Jsou to kupříkladu reakce na 
úmrtí osobností, o nichž jsme my (v podstatě podob-
ně jako Hitler a Stalin) ani neslyšeli. Jiné Clairovy me-
ditace jsou obecnějšího dosahu a inspirují k volným 
úvahám. Například se nám nabízí představa, že noční 
sny nejen odreagovávají, ale také ovlivňují naše denní 
skutky. „Ne již ‚Příčinou tohoto vašeho nočního snu 
je toto‘, ale více znepokojující ‚Příčinou tohoto vaše-
ho činu je tento sen‘.“ Uchopit aktivně výsledky sně-
ní se pokoušeli surrealisté, ale po nich se na tu mož-
nost jaksi pozapomnělo. Je ovšem pravda, že někdy se 
probouzíme ze spánku naplněného vlivnými sny jako 
z čerstvé zkušenosti, která skutečně zabarvuje náš vztah 
ke světu a lidem.

Jean Clair dává výraz i pozapomenutému chápání 
lidskosti a stojí si za některými velmi tradičními prav-
dami. V závěru úvahy o rozdílu mezi pasivním vnímá-
ním života prostřednictvím médií a pečlivou, osobní 
deníkovou re�exí píše: „Vsadil bych se, že život jedin-
ce, sebeobyčejnější, sebejednotvárnější a sebechudší, se 
právě svou prostotou dotýká věčnosti.“ To jsou slova, 
s nimiž se dnes příliš často nesetkáváme. Už život je-
dince uvažovaný jako hodnota, nikoliv jako zdravotní, 
ekonomický, politický, sexuální problém, je většinou 
mimo náš zorný úhel. Rovněž prostota jako ctnost už 
nemá nárok na prezentaci v civilizaci těšící se ze stále 

Jean Clair: 
Protivný deník, 
přel. Pavla 
Doležalová, CDK 
2010, 170 s.
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so�stikovanějších (technických, ekonomických, poli-
tických, sexuálních) praktik. O slovu věčnost vůbec 
lépe pomlčet, uctíváme-li jako vrcholnou zkušenost 
vteřinu slastné seberealizace, před níž a po níž se nám 
údajně nabízí jen prázdnota.

Ovšem Clair si je vědom i relativity sebere�exe. Ví 
například, že čte-li po sobě své texty v různou denní 
dobu, nahlíží je z odlišné perspektivy. „Dělám to vlast-
ně jako malíř, který zpytuje své praktické svědomí pod-
le nasvícení ateliéru.“ Nicméně i diferenci vnímání lze 
popsat: „Dopoledne vyžaduje přesné vyjadřování a ve-
čer, už lehce podnapilý, najde slovo pravdivé.“ 

Zcela nerelativisticky je hájeno křesťanství, jež 
Jean Clair staví do protikladu k „východním“ kul-
tům. Upozorňuje, že některé prvky nacionálně socia-
listické ideologie (například víru v karmu, mytologii 
árijskosti) nacisté převzali z exotických nálad, popu-
lárních na přelomu 19. a 20. století. Také o eugeni-
ce a eutanazii Clair soudí, že vycházejí z mimoevrop-
ských myšlenkových tradic. Nemyslí si ani, že by bylo 
možno nahradit autentickou náboženskou zkušenost 
uměleckým zážitkem. „Jakýmsi podivným eskamotér-
ským kouskem s cílem zredukovat kult na kulturu se 
totiž podařilo prosadit nové dogma, a sice že pěstová-
ním kultury se dosáhne stejných účinků jako horlivou 
náboženskou vírou, které již odzvonilo.“ … „ ‚Nechte 
ke mně přijít maličké, staré, postižené, ty, co nic nevi-
dí, neslyší,‘ opakují falešní apoštolové Kulturní komu-
nikace a Rozvoje, ,a zakusí osvícení.‘ “ To je komentář, 
který se nepochybně vztahuje i k našim vlastním zku-
šenostem s propagandisticky vtíravým až kultickým 
aranžmá estetických hodnot, včetně všemožných nocí 
muzeí, nocí kostelů, sportovně-literárních maratónů 
a podobných pouťových atrakcí, jež se k potěšení ne-
klidného obecenstva praktikují i v našich krajích. 

Jean Clair jistě neusiloval o ucelený obraz své exis-
tence a svých názorů. Dopřává sobě i nám potěšení 
„z nacházení toho pravého výrazu a správného tem-
pa“, jež se podle jeho názoru „podobá lovu“. Záleže-
lo mu na literární úrovni výrazu, nikoliv na publicis-

tickém účinu. Celkový dojem z jeho deníku je ovšem 
polemický. Clair je v opozici zejména vůči zřejmému 
zvnějšňování a efektnímu předstírání, jež zaplavilo náš 
společný kulturní prostor. „Třeštění kolem olympiá-
dy, plakáty a cirkusové žárovičky, zakrývající dokonce 
i fronton Národního shromáždění a průčelí pařížské 
radnice, jsou nanejvýš šokujícím a vulgárním zname-
ním infantilizace světa – nebo spíš jeho úpadkového 
dětinštění –, odhalujícím zároveň i fanfarónské sklony 
těch, kdo jej řídí.“ Zlatá slova, k nimž není co dodat. 

Clairův deník se vztahuje především k přirozenému 
světu, přístupnému kultivovaným smyslům a prohlou-
bené úvaze. Autor je tedy v kritickém, avšak účastném 
vztahu k realitě, jež ho obklopuje. Nesnaží se skuteč-
nost popřít ani ji ideologicky přeinterpretovat. Mimo-
děk se čtenáři vrací na mysl pozapomenutá charakte-
ristika uklidňujícího rázu: duchaplný výraz. Naši ga-
lo�lní pradědové při podobných příležitostech psali 
o espritu, což je také jedno ztracené slovo.

Leccos z toho, co Clair říká, nacházíme celkem běž-
ně i v kritické fejetonistické produkci, o jakou není ani 
u nás nouze. Ta ale většinou nepřesahuje úroveň za-
hořklého hospodského brblání. U spisovatele Claira 
hraje očistnou roli jeho vášeň pro „hledání slov … 
a správného tempa“. 

Clairův čtenář si opravdu od čehosi tíživého od-
dechne. Ovšem jen na chvilku. Neboť: „Vítězí hluk, 
slovní hlomoz a obraz, odevšad se ozývá povyk a bom-
barduje nás nepřerušený sled obrazů. Smyslové na celé 
čáře zvítězilo nad duševním. … Mozek je vystaven ne-
ustálému a ničím netlumenému působení pulzujících 
decibelů a fotonů, takže už nemá dost času ani odstu-
pu, aby mohl uvažovat.“ Ano, to všechno je pravda. Ale 
také platí, že Clairovy deníkové poznámky pomáhají 
vytvářet právě kýžený odstup, a tak nás nenápadně učí, 
jak si vytvářet soukromý prostor pro slovo, zdánlivě 
utopené v hlučném kulturně-průmyslovém provozu. 

Pavel Švanda je spisovatel, přednáší na Divadelní fakultě 
JAMU v Brně.
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Prozatím poslední knížka Jana Sokola chce, jak expli-
citně říká autor, přispět ke zřetelnějšímu rozlišování 
mravně významných fenoménů, aby se o nich dalo 
smysluplně uvažovat a hovořit, připomenout změně-
nou situaci, v níž se jako jednající lidé dnes pohybu-
jeme, případně uvažovat o všeobecných východiscích 
mravnosti. V úvodu ke své knize se věnuje především 
zdůvodnění druhého bodu: co se změnilo od Sokrato-
vých časů, v nichž zazněla otázka „Jak máme žít?“ s vý-
raznou naléhavostí. Dnes naši situaci ovlivňuje výrazná 
nesoběstačnost (dříve si každá vesnice vystačila v rámci 
dělby práce sama), ztráta přehledného „domova“ (globa-
lizace), kterou provázejí individualistické i kolektivis-
tické obrany identity, vyprázdněný rámec našich svobod-
ných společností, kde nás stojí mnoho sil „udržet na uzdě 
sami sebe“. K tomu ještě přistupuje mimolidská sku-
tečnost, která spoluvytváří svět a za kterou dnešní člo-
věk cítí odpovědnost: člověk se nemůže vyvázat z cel-
ku živé přírody. Sokol se v těchto pokusech vystihnout 
současnost zvláště odvolal na Friedricha Nietzscheho, 
jehož otázku po možnostech fantazijní a tvořivé síly 

Idea dědice a obhajoba institucí

J H

v dnešní složité době cítí stejně palčivě. Přiznal se také 
ke dvěma výrazným tendencím, které si uvědomil 
v posledních letech a které ho přiměly se zabývat tě-
mito tématy: postupné ztrátě společenské paměti (stírá 
se vědomí mravného jednání) a malé schopnosti rozli-
šování u veřejně činných osobností (například rozliše-
ní mezi mravností a zdvořilostí). Jistě, bylo by možné 
leccos ze současných problémů světa přidat, například 
projekty „konstruování“ a „vylepšování“ člověka, jak je 
připomíná v českém prostředí oblíbený vídeňský �lo-
zof Konrad P. Liessmann, ale i tak je Sokolův výčet re-
prezentativní a především odpovídá hlavnímu záměru 
knihy – představit problémy člověka v jeho společen-
ské a hlavně institucionální perspektivě.

V první zásadní kapitole je rozebrán poněkud pře-
kvapivě především pojem života se svými charakteristic-
kými rysy, přičemž je zdůrazněn aspekt reprodukce. So-
kola též zaujala změna, kterou přinesl Charles Darwin 
svým „estetickým“ konceptem – namísto romantické 
představy vnitřně trpícího a toužícího člověka postavil 
kontrastní ideu: brutální opice, mezi nimiž přežívají jen 
ty nejsilnější. Toto novověké paradigma bylo evoluční, 
podle autora je ale reduktivní se věnovat pouze „pří-
rodní“ evoluci. Velmi vážně musíme vzít i evoluci „pro-
tipřírodní“, kulturní, která se neřídí výsledky evoluce 
biologické, ba jde často proti nim. Navíc se vývoj týká 
i slov a pojmů. To, co se dříve nazývalo „můj život“, je 
dnes více než v minulosti ohledem na ty, kdo přijdou 
po nás. Z rozebíraných pojmů této kapitoly připomeň-
me alespoň jeden, aby vynikl autorův přístup: svoboda 
je popsána spíše pomocí charakteristických situací, což 
má nejen pedagogický význam – při volbě jiného po-
stupu by se poměrně rychle dalo zabřednout do stov-
ky neřešitelných teoretických problémů. Tak je svobo-
da jednou svobodou teenagera, který si chce kouřit ve 
svém pokoji (svoboda jako odstranění vnějších překá-

Jan Sokol: Etika a život. 
Pokus o praktickou filosofii. 
Praha, Vyšehrad 2010.
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žek), jednou je to situace v supermarketu (svoboda jako 
možnost volby), jednou svoboda jako hra. Hře se So-
kol věnuje velmi podrobně, neboť mu slouží jako pří-
klad aktivity vystihující nejen podstatu svobody a jejího 
moderního „užívání“, ale jako základní model skuteč-
ného života. Na něm se především pěkně demonstruje 
skutečnost dialogičnosti svobodných projevů (soupeř 
si s přihraným míčem musí sám „poradit“, tedy je ve 
hře jeho svobodné rozhodování). Ve hře však podobně 
jako ve společnosti jde o správně nastavená pravidla: 
„Díky společné zkušenosti spravedlivé či ,férové‘ hry se 
pak lidé nakonec odvážili prosazovat i do tvrdého živo-
ta hlavní prvky hry: pravidla, nestranné soudce i sna-
hu o spravedlnost“ (s. 55). Při úvahách o svobodě jde 
také o problém moci, případně jejího omezení, což au-
tor rozvádí v postřezích o strachu ze svobody druhých 
a o rozhodnutí tuto svobodu ostatních podporovat – 
zde přišel ke slovu středověký autor Tomáš Akvinský se 
svým axiomem, že dobro se samo šíří víc než zlo. Podle 
Sokola to není laciný optimismus, ale základ přesvěd-
čení těch, kteří přejí svobodu i ostatním, nejen sobě. Je 
namístě otázka, zda ovšem přesvědčení svatého Tomá-
še nevyplývalo především z jeho víry, která se již stala 
v moderně nesamozřejmou záležitostí.

Podobně jako se svobodou nakládá pražský �lo-
zof s pojmy mrav, morálka a etika (etika jako „hledání 
nejlepšího“), s relativitou a relativismem, s rozhodová-
ním a odpovědností. Vždy je základem postřeh, dolo-
žený konkrétními příklady a opřený o tradici výkladu, 
k níž existuje ovšem velmi svobodný poměr: své oblí-
bené autory má J. Sokol jaksi napříč staletími a názo-
rovým spektrem. Právě některými tradičními koncep-
ty se zabývá v další, poměrně rozsáhlé kapitole, roze-
bírající východiska praktické �lozo�e. Zde se uplatnil 
jeho dlouhodobý zájem o antropologii: tématy se staly 
„podíl práce na polidštění člověka“ (potřeba se odli-
šit od zvířat), rovnováha neboli spravedlnost ve světě, 
vyrovnání pomocí pomsty (oko za oko, zub za zub), 
tzv. zlaté pravidlo, které je formulováno různě v zá-
vislosti na kultuře, v níž vznikalo. Ve všech rozborech 
je přítomna bystrá aktualizace: například o problému 
vyrovnání nespravedlnosti je uveden příklad pozitivní 
diskriminace, která má sloužit vyrovnání společenské 
nespravedlnosti, podle autora je však často neúspěšná 

nebo vytváří jiné nespravedlnosti, protože se neděje 
před soudem a nemá na mysli konkrétní případ.

Důkladně se J. Sokol také věnuje Immanuelu Kan-
tovi, jeho pojetí kategorického imperativu a etických 
maxim neboli obecných zásad, kterými se má řídit vý-
běr konkrétních pravidel, případně jej kritizuje – za 
pomocí dalších autorů (M. Weber, P. Ricoeur a další): 
Sokol se zdá být stoupencem těch kritiků, kteří pouká-
zali na to, že Kant zachytil problém obecného zákona 
a abstraktní rovnosti namísto komplikované problema-
tiky vztahu dobrého a zlého s dramatickou rozmanitos-
tí jejich aplikací. Podobně důsledně se autor vyrovná-
vá i s tou antickou tradicí, která zčásti metamorfovala 
do moderního myšlení – epikurejstvím, hédonismem 
a utilitarismem. Všude vidíme snahu o hluboké po-
chopení a kritiku povrchního chápání těchto soustav. 
Antropologické i religionistické znalosti umožnily také 
pojednat o vývoji konceptů dobra a zla, kdy přišly ke 
slovu dualistické ideje ve srovnání s křesťanskými.

Sokolova publikace ovšem není a nechce být pou-
hou učebnicí zajímavých dějin etických problémů. 
Vlastní přínos autorův se explicitně projevil v posled-
ní, čtvrté části, nazvané Etika dědice. Zde se autor vě-
nuje dědictví soukromému, předávání zděděného ži-
vota: i tento soukromý život a lidská autonomie není 
přirozenou daností, ale „výsledkem tisíciletých zápasů 
a složitého kulturního vývoje“ (s. 194). I moderní dě-
dic si může uvědomit, že někde v řeckých obcích začal 
vznikat prostor pro samostatné jednání mezi rovnými 
občany (do tohoto prostoru ještě nepatřili všichni, pře-
devším pak otroci a ženy) a že myšlenkou nesmrtelné 
duše, převzaté a přeznačené křesťanstvím, je jeho „sou-
kromé dědictví“ povýšeno na nebývalou úroveň: každý 
člověk přijímá svou duši z božích rukou, v posledku 
není tudíž odpovědný ani rodičům ani nikomu jiné-
mu, jen samotnému Tvůrci: „Každý jednotlivý člověk 
… se díky své duši stává adeptem toho vůbec nejlepší-
ho, co by si mohl přát – i když si marně snaží si to nějak 
představit“ (s. 197). Člověk není ovšem pouze bytost, 
která je svobodná a samostatná a která je pánem svého 
času i věcí, které si přivlastní. Žije ve společnosti, která 
je v současné době natolik komplikovaná, že obsahu-
je nejeden paradox, jenž se dá jen stěží pochopit. Pod-
le autora sice žijeme v soukromí, ale současně v sítích 
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organizací, které znepřehledňují a komplikují náš život 
– přesto jsou pro nás naprosto zásadní a přesto snaha 
vyznat se v nich, nelámat nad nimi hůl, objevit jejich 
slabiny a problémy a pokusit se je léčit je podle autora 
klíčovou povinností praktické �lozo�e i všech dědiců. 
Neboť všichni lidé jsou dědicové i těch institucí, který-
mi pohrdají, i ti, kteří by je rádi vyměnili buď za něco 
jiného, ještě nevyzkoušeného, nebo za situaci z americ-
kých akčních �lmů, kde si hlavní hrdina poradí sám 
– mimochodem, je velká otázka, zda tato protiinstituč-
ní skepse není zakotvena přímo v základech moderní 
kultury. Sokol se na posledních stranách projevil jako 
obhájce toho, čím mnozí opovrhují a co již považu-
jí za totálně nepoužitelné – odvážil se dokonce i mír-
né obhajoby politiků a politických stran, i když jednu 
část svého rozboru věnoval např. korupci jako jednomu 
z obtížně řešitelných problémů. (Mimochodem, v této 
podkapitolce je mimořádně pěkný příklad, který do-
kládá autorův optimismus: podle něj se případná ma�e 
nikdy nemůže zcela zmocnit státu, protože ho potřebu-
je, aby na něm mohla parazitovat. V nejhorším případě 

se bude tedy chovat jako larvy lumka, které napadenou 
housenku opatrně okusují tak, aby neporušily životně 
důležitá centra…). Stranou nezůstaly ani otázky rozdí-
lu mezi soukromými postoji a rolemi v rámci institucí, 
dělení odpovědnosti i kontroly.

Novou knihu Jana Sokola můžeme bez nadsázky 
pokládat za vrchol jeho tvůrčího úsilí. Je svým způso-
bem výsledkem dlouholetých úvah nad �lozo�ckými 
texty (Tomáš Akvinský, Kant, Hegel, Husserl, Jaspers, 
Patočka aj.) a dlouhodobých �lozo�cko-antropologic-
kých zájmů. Etika a život představuje určitý sumář myš-
lení českého �lozofa, který navíc nezapře zkušenost vy-
sokoškolského učitele, jenž opravdově touží po tom, 
aby mu bylo porozuměno. I z této perspektivy je mož-
né ocenit autorův styl: ohrnovat nos nad jeho texty bu-
dou jen ti, kteří dávají samolibě přednost svým jazykově 
komplikovaným výkladům před jasností a takřka prů-
zračností myšlenek, které jsou Janu Sokolovi vlastní.

Jiří Hanuš, historik, pracuje na Historickém ústavu FF MU, 
věnuje se evropským dějinám 19. a 20. století.
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Z nových knih

1. světovou válkou, pozoruhodně efek-
tivní strukturu této strany, která násled-
ně v období první čs. republiky získala 
rozhodující vliv v novém státě – a s ní 
i Rudolf Beran, prototyp stranického 
politika. Jádrem knihy jsou však kapi-
toly věnované pomnichovskému obdo-
bí – druhé republice a okupaci, a také 
období třetí republiky (1945–1948). 
Rozsáhlá a objevná monogra�e věno-
vaná předsedovi agrární strany a po-
mnichovské vlády, odsouzenému v po-
válečném procesu ke dvaceti letům ža-
láře, otevírá mnohé „třinácté komna-
ty“ našich moderních dějin. Vychází ve 
spolupráci s ÚSTR.

VAN JONES
ZELENÁ EKONOMIKA
Vyšehrad, váz., 224 s., 288 Kč

Van Jones je zná-
mým aktivistou 
v oblasti lidských 
práv a ochrany pří-
rody, je zakladate-
lem několika ne-
ziskových organi-
zací, za svou prá-
ci získal řadu me-

zinárodních ocenění. Časopis Time ho 
roku 2009 zařadil mezi stovku nejvliv-
nějších lidí světa. Roku 2009 praco-
val pro administrativu Baracka Oba-
my jako zvláštní poradce Rady pro 
otázky životního prostředí. Jeho kni-
ha Zelená ekonomika z roku 2008 se 
ve Spojených státech stala bestsellerem. 

domují jejich pod-
statu a následky. 
Kon�ikty jsou po-
měrně složitým 
společenským je-
vem a porozumě-
ní jim, a tím spí-
še jejich řešení, je 
věnován celý vědní 

obor – kon�iktologie. Speci�ckou sku-
pinu pak představují politické kon�ik-
ty, kterým se věnuje tato kniha. Přesto-
že je zaměřena na určitý druh kon�ik-
tů, řada pasáží je použitelná i při řeše-
ní každodenních problémů. Publikace 
je tedy určena nejen studentům polito-
logie a odborníkům v dané oblasti, ale 
i široké veřejnosti.

Grada Publishing, 
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: 220 386 511
www.grada.cz

JAROSLAV ROKOSKÝ
RUDOLF BERAN A JEHO DOBA 
Vzestup a pád agrární strany
Vyšehrad, váz., 912 s., 658 Kč

Beranův život je 
zároveň příběhem 
politické strany, 
s níž R. Beran do-
slova spojil svůj 
osud. Kniha popi-
suje počátky agrár-
ního politického 
hnutí v době před 

PAVEL BARŠA
ORIENTÁLCOVA VZPOURA
Dokořán, váz., 328 s., 399 Kč

Nejobecnějším té-
matem knihy je 
vztah většin k men-
šinám – hegemon-
ních identit a ži-
votních způso-
bů k těm, které se 
od nich liší a jsou 
jimi stigmatizová-
ny jako nižší, ne-

plnohodnotné či přímo zlé a ohrožují-
cí. Její ústřední otázka zní, zda je mož-
né narovnat postavení příslušníků tako-
vých menšin, aniž by se tím musela po-
přít jejich odlišnost: lze nastolit takový 
vztah k cizímu, který by je zahrnul do 
sdíleného prostoru rovnosti, aniž by je 
podřadil pod vlastní?

Dokořán, Holečkova 9, 
150 00 Praha 5 – Smíchov
tel.: 257 320 803, 
tel./fax: 257 320 805
dokoran@dokoran.cz, www.dokoran.cz

VLADIMÍR PROROK, ALEŠ LISA
TEORIE A PRAXE ŘEŠENÍ 
POLITICKÝCH KONFLIKTŮ
Grada, brož., 160 s., 239 Kč

Kon�ikty jsou součástí života jedinců 
i společnosti po tisíciletí. Lidé jsou nu-
ceni do kon�iktů vstupovat, nebo jsou 
do nich vtahováni, ne vždy si však uvě-
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Předkládá hlubokou kritiku současného 
politického, ekonomického i sociálního 
stavu a směřování americké společnos-
ti, na niž odpovídá svým so�stikova-
ným řešením „dvou největších problé-
mů“: chudoby a zhoršujícího se životní 
prostředí. Za klíčové považuje zavedení 
nových technologických metod a poli-
tických principů podporujících vznik 
zdrojů „zelené“ energie a jejich decen-
tralizaci. I když Jonesovy úvahy vychá-
zejí z americké reality, řada jeho závěrů 
si podržuje obecnou platnost.

Vyšehrad, s.r.o., 
Víta Nejedlého 15, 130 00 Praha 3
tel./fax: 224 221 703
info@vysehrad.cz, www.ivysehrad.cz

KAREL KAPLAN
SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE 
PO ÚNORU 1948
Doplněk, brož., 428 s., 399 Kč

Osudy sociální de-
mokracie a jejích 
členů po únoru 
1948 a po slouče-
ní s KSČ mapuje 
nová kniha uzná-
vaného historika 
Karla Kaplana. Za-
chycuje naděje na 

obnovu strany i pokusy o pokračování 
její činnosti v ilegalitě, přičemž samo-
zřejmě neopomíjí ani roli exilu. Stěžej-
ním se v poúnorovém období stává úsi-
lí Státní bezpečnosti proniknout do do-
mnělých ilegálních struktur sociální de-
mokracie a připravit monstrproces s je-
jími aktéry. Sociální demokracie je to-
tiž pro vládnoucí stranu v této době ne-
přítelem číslo jedna. Autor ve své publi-
kaci uvádí jména desítek známých i už 

pozapomenutých obětí represí estébác-
kého tažení proti sociáldemokratismu. 
Kniha je vybavena obsáhlým poznám-
kovým aparátem a cituje množství au-
tentických dokumentů.

Nakladatelství Doplněk, 
Bratislavská 48/50, 602 00 Brno
tel.: 545 242 455, 731 507 666
doplnek@doplnek.cz, www.doplnek.cz

JIŘÍ PŘIBÁŇ, PAVEL HOLLÄNDER 
ET AL.
PRÁVO A DOBRO 
V ÚSTAVNÍ DEMOKRACII
Polemické a kritické úvahy
SLON, brož., 270 s., 249 Kč

Tato kniha vznik-
la v návaznosti na 
polemiku o právu 
a dobru v ústavní 
demokracii, kte-
rá proběhla mezi 
Jiřím Přibáněm 
a Pavlem Hollän-
derem na strán-
kách sobotní pří-
lohy Lidových no-

vin Orientace na sklonku léta 2010. Je-
jím smyslem není ani tak oslovit aka-
demickou obec, ale hlavně širší veřej-
nost a studenty právních i sociálních 
věd. Díky značné akademické, profe-
sionální, politické a generační rozma-
nitosti jednotlivých příspěvků se v ní 
čtenář může seznámit s teoretickými, 
�loso�ckými, sociologickými, polito-
logickými, ale například i jazykověd-
nými pohledy na pozitivní a přirozené 
právo, obecné dobro v ústavnědemo-
kratické společnosti, fungování právní-
ho státu, tvorbu práva nebo soudcov-
skou argumentaci. Přítomny jsou ná-

zory liberální i konzervativní, radikál-
ní i umírněné, individualistické i ko-
munitaristické.

ULRICH BECK
RIZIKOVÁ SPOLEČNOST
Na cestě k jiné moderně
SLON, 2. vydání, brož., 431 s., 349 Kč

Kniha Ulricha Bec-
ka Riziková společ-
nost patří k nejvý-
znamnějším kni-
hám, které byly 
v posledních pět-
advaceti letech na 
toto téma napsá-
ny. Ovlivnila ne-

jen řadu dalších myslitelů, ale celý 
způsob uvažování o tomto problému. 
Pro mnohé se stal U. Beck zosobně-
ním zcela nového přístupu sociologie 
k ekologii. Jeho práce re�ektují exis-
tenci mezí růstu a snaží se ukázat, jak 
se tato skutečnost promítá do charak-
teru moderní společnosti, jak je záro-
veň tímto charakterem spolupodmiňo-
vána a stále znovu reprodukována. Bec-
kova koncepce rizikové společnosti ve 
světové sociologii zdomácněla, tím spí-
še, že je spjata s podnětným vstupem 
do probíhající debaty o skutečné pova-
ze modernity a o celkovém smyslu pro-
cesu modernizace. Jako doslov je v kni-
ze otištěn text přednášky Ulricha Bec-
ka World Risk Society Revisited z úno-
ra 2002.

Sociologické nakladatelství (SLON), 
Jilská 1, 110 00 Praha 1
tel., fax: 222 220 025
slon@slon-knihy.cz, www.slon-knihy.cz
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VY�EHRAD
SPOL. S R. O.

VÍTA NEJEDLÉHO 15, 
130 00 PRA HA 3 

tel./fax: 224 221 703 
info@ivysehrad.cz

Vy�ehrad - expedice,
�t�rboholská 44/1307, 

102 00 Praha 10
tel./fax: 271 961 380 

distribuce@ivysehrad.cz

P� i  nákupu 
v �expedi�ním skladu

sleva 20 %
na www.ivysehrad.cz 

sleva 15 %
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Rupert Isaacson
Lé�ba kon�m
Pou� otce za uzdravením syna
Skute�ný p�íb�h autora, kterému se narodil au� -
s� cký syn. Rupert v�ak zjis� , �e na syna p�ízniv�
ú�inkují jízda na koni a domorodí lé�itelé. Proto 
se rozhodne podniknout se svou �enou a synem 
cestu do míst, kde se odpradávna stýkají kon�
a �amanismus: do Mongolska. Kniha je fascinu-
jícím p�íb�hem této cesty � cesty za uzdravením 
syna. 
��������������������

Heinz-Peter Röhr
Závislé vztahy
Lé�ba a uzdravení závislé poruchy osobnos�
Autor popisuje na pozadí pohádky Husopaska,
jak k chorobné závislos�  dochází a jaké cha-
rakteris� cké formy na sebe m��e brát. Objas-
�uje, jak m��e emocionální zneu�ívání v rodi-
nách vést k  naru�ení pocitu vlastní hodnoty, 
a ukazuje, jak m��e dojít u doty�ného �lov�ka 
k osvobození a uzdravení. 
���������������������

Verena Kast
Touha po druhém

O lásce v pohádkách
Lidé tou�í najít napl�ující vztah. Bývají - stej-
n� jako v pohádkách - jako za�arovaní. To, co 
pohádky ozna�ují jako zakle� , lze z psycholo-
gického pohledu chápat jako komplikovaný 
otcovský �i mate�ský komplex, jeho� d�vody 
bývají �etné. Pohádky v této knize vypráv�jí 
o touze �lov�ka po druhém, o p�eká�kách, ale 
i o východiscích ze zmín�ných ob� �í.
��������������������

Tomasz Dostatni
Tomá� Halík � Smí�ená r�znost

Tomá� Halík se spolu se svým interviewerem 
sna�í pos� hnout základní otázky moderny: 
Pot�ebuje tento sv�t je�t� Boha, a je-li tomu 
tak, jaký je tento B�h? Je v r�znos�  pohled�
na existenci �lov�ka a jeho by�  mo�né smí�e-
ní a syntéza? Je dialog mezi r�znými pravdami 
víry a nábo�enství v�bec mo�ný?
��������������������������������������������
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J I / Integrace jako koncept

J� P / Tragický příběh 
Margarete Buber-Neumannové

Nechovám v úctě žádné náboženství, ani svoje… 
Rozhovor s R B

Portrét Z� V�

Rozhovor s M Š��

M K / Nejedu bez příčiny takhle rychle

C D / Šílení, do ložnice úžasů 

J P / O štěstí v umírání

L. F, J. H, J. M, D. N (.)

Člověk na Moravě 
ve druhé polovině 20. století
Čtvrtý díl úspěšné publikace, která představuje reprezentativní soubor studií zobrazující významné sociální typy 
a profese. Na důkladných biogramech zajímavých osobností se ukazuje poválečná doba a prostředí s centrem 
v padesátých a šedesátých letech, tedy v éře komunistických represí i pokusu o společenské reformy. Na konkrét-
ním materiálu jsou pojednány politické, ekonomické i kulturní poměry a jejich proměny, které svou časovou 
blízkostí ještě žijí ve vzpomínkách pamětníků, proto jsou vysoce aktuální. Před čtenáři de�lují postavy politiků, 
rolníků, spisovatelů, vědců, dělníků, vojáků a dalších postav, které v uvedeném období prošly velkými životními 
proměnami. Na svazku se podílejí přední historikové a archivní pracovníci.

Vázané, formát B5, 348 str., 398 Kč

NOVÉ PUBLIKACE CDK

P N

Co je Západ?
Brilantní esej Co je Západ? se pokouší podnětně i provokativně vyjádřit, v čem spočívá speci�čnost historického 
vývoje západního světa. Autor v této souvislosti poukazuje na pět evropských „vynálezů“, kterými jsou: 1. an-
tická řecká obec spojená se svobodou občana, která je zajištěna zákonem a podporována objevem vědy a školy; 
2. právně zajištěné soukromé vlastnictví a humanismus antického Říma; 3. etická a eschatologická revoluce způ-
sobená Biblí; 4. tzv. papežská revoluce, jež umožnila první skutečnou syntézu „Athén“, „Říma“ a „Jeruzaléma“; 
5. novověká liberální demokracie a pluralismus, které umožnily rozvoj západní vědy, politiky a ekonomie.

Brož, 136 str., 159 Kč

O. K, P. K, I. F

Monitoring evropské legislativy 2009–2010
Monitoring evropské legislativy 2009–2010 je již pátou knihou v českém prostředí ojedinělého projektu, jejž po 
našem vstupu do EU inicioval europoslanec Hynek Fajmon. Autorům, analytikům Centra pro studium demo-
kracie a kultury, se od roku 2004 podařilo přečíst a do srozumitelného jazyka „přeložit“ tisíce stran relevantních 
legislativních i nelegislativních dokumentů a zachytit vývoj ve všech klíčových politikách EU. To vše s důrazem 
na postavení České republiky v EU. Tento svazek je věnován druhému pololetí roku 2009 a roku 2010, období, 
jež bezprostředně následovalo po druhých českých volbách do Evropského parlamentu. Mezi nejvíce skloňované 
pojmy tehdy patřila �nanční, hospodářská a dluhová krize a Lisabonská smlouva. Monitoring zevrubně ukazuje, 
co konkrétního ekonomické obtíže a nový smluvní rámec EU přinesly a co to znamenalo pro samotný projekt 
evropské integrace. Publikace je pro přehlednost doplněna rejstříkem, podrobným obsahem a slovníčkem. Je ur-
čena nejen studentům, akademikům a všem, kteří se s problematikou EU dostávají do každodenního kontaktu, 
ale poslouží komukoli s hlubším zájmem o vývoj evropského projektu.

Brož, formát B5, 404 str., 498 Kč

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