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Princ Charles je u nás znám pře-
devším z bulvarního tisku kvůli 

nevydařenému manželství s  prin-
ceznou Dianou. Málokdo však ví, 
že  se již desítky let usilovně věnuje 
tématům jako udržitelný rozvoj, 
etické podnikání, ekologické země-
dělství či zachování přirozené po-

doby našich měst a  architektury. 
Cestuje po celém světě, založil řadu 
nadací a důrazně obhajuje odpo-
vědný životní styl. Ve své nejzná-
mější knize Harmonie popisuje toto 
své dlouhodobé úsilí a  zevrubně 
představuje životní fi lozofi i, jež za 
jeho rozsáhlými aktivitami stojí.
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Editorial:  
Nečekaný spojenec pravice – na okraj „fenoménu Peterson“ 

z důvodů evolučně-antropologických  Struktury 
lidské mysli jsou založeny na dlouhodobém bu-
dování hierarchických a „síťových“ struktur, tak-
že je nemožné začít na zelené louce  Nové ideo-
logie (typu multikulturalismu či genderismu), 
v nichž plavou současné instituce, nemohou dát 
lidem ani jejich institucím správnou orientaci, 
protože popírají základní principy, v nichž by-
tují lidská mysl a hluboké tradice společnosti  
Jungiáni se příliš nezabývají politologickými 
analýzami moderny, svým akcentem na trvalost 
a  archetypálnost lidského způsobu uvažování 
však představují účinnou brzdu nových ideolo-
gických výmyslů, které stávající instituce krea-
tivně vyprazdňují, a tudíž ničí 

 – Žáci C  G  Junga oceňují společenské rituá-
ly  Stačí připomenout třeba výstižnou kapitolu  
z knihy Mýty Josepha Campbella, která je vlast-
ně charakteristikou pohřebního rituálu po aten-
tátu na prezidenta Kennedyho, jenž se stal bodem  
zlomu  V něm si americká společnost uvědomi-
la svou sounáležitost a současně zakořeněnost ve 
své vlastní kultuře: ta má ovšem podle Camp-
bella univerzální rysy  (Autor rozvíjí souvislost 
amerického pohřbu s  perskými rituály, ale to 
nás nemusí pro tuto chvíli trápit ) Společenské 
rituály jsou zkrátka důležité, a to i v naší době  
Není snad ani zapotřebí dodávat, jak je tato 
oblast podstatná pro období, kdy mizí zájem 
o formálně uzavřená manželství, o „přechodové 
rituály“ vedoucí k dospělosti a o pohřební obřa-
dy – zkrátka o „formy“, které jsou užitečné pro 
zachování „obsahu“  Konzervativní politika je tu 

Všeobecný zájem o  videa Jordana Petersona, ve 
kterém našla pravicová a konzervativní politika za-
jímavého spojence, ukazuje, jak je jungiánství stále 
živé a jak nám může pomoci vyznat se v současné 
politice  (Pro připomenutí: Jordan Peterson je ka-
nadský klinický psycholog a  vysokoškolský učitel, 
autor knihy 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos   
Je znám svým odmítáním zákona C-16, jímž se 
zavádí povinnost používat nová zájmena pro trans-
genderově různě vymezené osoby )

Spojenectví lze ukázat ve třech klíčových ob-
lastech: ve významu institucí, používání společen-
ských rituálů a ve hře 
 – Instituce jsou v perspektivě „tekuté“ modernity 

(Z   Bauman) považovány za zastaralé, nepro-
duktivní, ba strukturálně nevyhovující  Jedná 
se o trend přítomný v západní kultuře přibližně 
dvě století, k jehož umocnění došlo na Západě 
v  šedesátých a  sedmdesátých letech minulého 
století  Od té doby platí, že být „in“ znamená 
bojovat proti institucím typu bank, obchodních 
společností, politických stran a církví  Vymýšlejí 
se tudíž nové společnosti, strany a  církve, pří-
padně se jen anarchisticky boří ty stávající  Něco 
podobného můžeme vidět i dnes, v mnohem sil-
nější a současně racionálnější a užitkové poloze  
Pokud chce někdo kupříkladu založit politickou 
stranu, jedná se o „podnikatelsko-mediální pro-
jekt“, který má máloco společného s  ideovým 
programem  Důležité je být inovativní a „nový“, 
přičemž novost spočívá pouze v nápaditém jmé-
ně a  logu  Vše ostatní je záležitost revolučního 
vývoje  Jungiánská tradice je ovšem proti, a  to 
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zajedno s psychology, kteří zdůrazňují propedeu-
tický a smysluplný svět rituálů, jež jsou zabudo-
vány ve struktuře lidských osobností  Ty nejsou  
pouze nehotovými bytostmi, které očekávají na-
plnění v nějakém kolektivním Člověku, zbave-
ném všech nedokonalostí (marxismus), ale naopak  
bytostmi, které mají své kulturní ukotvení ve vě-
domém i nevědomém světě, který obývají 

 – Psychologové jungiánského typu si nejen rádi 
hrají, ale také o hře vážně přemýšlejí  Hra je jim 
nejen nezávaznou zábavou, ale činností, která 
cosi vypovídá o  lidské společnosti a  jejích po-
třebách  Úvahami o hře navíc vážně zavádějí řeč 
na klíčové téma, kterým je oblast lidské svobo-
dy  Lze to ukázat jednoduše na nějakém druhu 
sportu  To, že má například fotbal či hokej svá 
pravidla, přece neznamená, že by tato pravidla 
rušila svobodu hráčů – přesněji: vytyčuje hrani-
ce, v  nichž je svoboda uskutečnitelná  Co víc? 
Hra je právě tehdy kreativní, když se pravidla 
dodržují a  když existuje postih za jejich poru-
šení! Máme-li převést tyto představy na spole-
čenskou oblast, můžeme si dovolit i  jistou ak-
tualizaci  Existuje-li například v  soudobé české 
politice strana, která nerespektuje nepsaná ani 
psaná „pravidla hry“, jde patrně o  subjekt, je-
hož hodnota je vysoce problematická  Je-li hnutí 
ANO podnikatelským subjektem, založeným na 
nerozlišování politické, hospodářské a mediální 
moci a  reality stranického ideového ukotvení, 
ocitáme se v podobné situaci, jako kdyby se na 
fotbalovém hřišti objevili hráči, kteří by tvrdo-
hlavě trvali na tom, že se toho dne nebude hrát 
na trávníku fotbal, ale řekněme indiánská hra 
pelota  Není proto vůbec od věci představit si 
současnou západní civilizaci jako soustavu her, 
které mají svá pravidla, jejichž nerespektování 

znemožňuje hru všem zúčastněným, nikoli pou-
ze několika jedincům 
Jordan Peterson a jeho kolegové, bojující v sou-

časných kulturních válkách na jedné straně barikády 
s konzervativci, mají ovšem své zvláštnosti a libůst-
ky, které se jeví jako poněkud problematické  Tra-
dičně jim úplně nesedí trvání na historičnosti udá-
lostí (konzervativní křesťané například musejí trvat 
na tom, že život Kristův nebyl „jen“ mýtus), a přece 
jen se zdá, že jejich vášeň pro srovnání a analogie je 
občas zavádějící  Také se nedá podcenit fakt, že ob-
čas dokážou rozebrat na prvočinitele cokoli, včetně 
samotných konzervativních institucí  Rozhodně ale 
představují původně docela revoluční učení, které je 
najednou dostatečně „konzervativní“ či „pravicové“  
Zřejmě to souvisí s posunem celé západní kultury 
směrem k budování kulturně-levicového univerza, 
které se projevuje například povinným zaváděním 
nesmyslné transgenderové terminologie  Kdo by  
to byl řekl, k jakým nečekaným obranným ideovým 
spřízněním může dojít!

Jiří Hanuš

Jordan Peterson.
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Na začátku tohoto století se zdálo, že od šedesátých 
let století minulého jsme urazili velký kus cesty jak 
z hlediska paměti, tak pokud jde o politickou reali-
tu  V Německu bylo spojení s touto dobou přervá-
no, když se zhroutila rudo-zelená koalice Joschky 
Fischera a Gerharda Schrödera, a skončil tak dlouhý 
pochod německých osmašedesátníků  Ve francouz-
ských prezidentských volbách v  roce 2007 se Sar-
kozy úspěšně vymezil v opozici k „vyčerpané síle“ 
roku 1968  V USA to vypadalo, že porážkou Hilla-
ry Clintonové a vítězstvím Baracka Obamy v pri-
márkách roku 2008 skončilo období silného vlivu 
těch, kdo se narodili v  poválečném baby boomu  
a jejichž vzpomínky na ’68 utvářely politickou de-
batu  Ve Spojeném království se zdálo, že noví la-
bouristé zahájili nové období konsenzuální politiky 
se společným ekonomickým narativem 

V druhém desetiletí nového století se však dlouhá 
časová propast mezi rokem 1968 a současností ne-
očekávaně rychle zacelila  Krátce po sobě se nejprve 
socialista François Hollande stal francouzským prezi-
dentem, v roce 2015 dostal Jeremy Corbyn pod svou 

kontrolu Labouristickou stranu a v roce 2016 prezi-
dentské volby v USA postavily Hillary Clintonovou 
nejprve proti Berniemu Sandersovi a nakonec proti 
Donaldu Trumpovi  Všichni tito politici měli přes 
šedesát nebo sedmdesát let, byli tedy o generaci star-
ší než umírnění politici devadesátých let, kteří měli 
něco po čtyřicítce  Je naděje, že tento trend obrátí 
Francie se zvolením Emmanuela Macrona, prvního 
francouzského prezidenta narozeného po roce 1968, 
který zaujal svým odmítnutím přednést oslavnou řeč 
k výročí května 1968  Nyní bojuje a snaží se potlačit 
latentní convergence des luttes, do níž jeho levicoví opo-
nenti vkládají naději na vzkříšení ducha roku 1968 

Pro ty, kdo si už nemohou přesně pamatovat, jaký 
byl „duch ’68“, nebo mnohdy nejednoznačné cha-
rakteristiky „Situacionistické internacionály“ a dal-
ších sociálněrevolučních hnutí, poskytuje Vinen 
užitečný přehled: „Měly několik složek: všeobecnou 
vzpouru mladých proti starým, politickou vzpouru 
proti militarismu, kapitalismu a politické moci Spo-
jených států… Tyto vzpoury se někdy proplétaly,  
ale ne vždy “

Opožděná pomsta generace roku 1968

Alexander Woolfson

Přesně před padesáti lety se v květnu zaplnily ulice Paříže barikádami a  slzným plynem, když se rádoby 
revolucionáři z  řad studentů pokoušeli vyvrátit základy své společnosti  To, co začalo jako protest proti 
univerzitní reformě, samospádem událostí získalo svou vlastní hybnost a stalo se symbolickým vyvrchole-
ním roku počátečního globálního rozvratu a revolučního kvasu  Mohli bychom očekávat, že oslava výročí 
nebude příliš hlučná, protože s pozoruhodnou výjimkou Jeremyho Corbyna se osmašedesátníci už aktivně 
neangažují v prvních liniích politického boje  Jejich revoluční agenda je už delší dobu spíše předmětem his-
torického studia než probíhajícím projektem  Navzdory tomu má dnes „dlouhý ’68“ (jak tento rok nedávno 
charakterizoval historik Richard Vinen) důležitější roli, než kdy měl v šedesátých a sedmdesátých letech  
Ideje roku 1968 neočekávaně metamorfovaly do principů, na nichž je založena nová populistická politika 
jak na levici, tak na pravici 

http://www.standpointmag.co.uk/writers/?showid=Alexander%20Woolfson
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Rok 1968 byl důležitým milníkem, momentem, 
kdy se „nová levice“ odklonila od marxistické orto-
doxie  Od tohoto bodu se už protiklady marxismu 
nedaly ignorovat, nejen z hlediska represivní bruta-
lity za železnou oponou, ale rovněž z hlediska ne-
schopnosti dělnické třídy naplnit marxistickou teo-
rii ve formě revoluce  Rok 1968 byl ve skutečnosti 
do velké míry záležitostí střední třídy, která se chopi-
la kulturní kritiky, již „Frankfurtská škola“ zaměřo-
vala jak na kapitalismus, tak na sovětský socialismus 

V  USA šlo v  roce 1968 převážně o  opozici 
k účasti Ameriky ve vietnamské válce a o hnutí za 
občanská práva  Ve Francii to byla zčásti student-
ská revolta, zčásti rozčarování ze současného života 
a  zčásti pouliční párty  Důležité je to, že události 
„dlouhého ‚68“ byly chaotické, dokonce záměrně 
unikající konkrétní definici  

Tato spousta idejí a organizací nevytvořila žádný 
jednotný soubor politického myšlení  V důsledku 
toho je obtížné rozpoznat, co demonstrující vlast-
ně chtěli, a  porozumět tomu  Velká část diskursu 
se v roce 1968 týkala myšlenky samosprávy  V tom 
bylo implicitně obsaženo odmítnutí norem klasické 
ideologie a  role intelektuálů při vytváření nějaké-
ho ideologického rámce  – snad nejlépe vystižené 
ve sloganu „nevěříme odborníkům“  To, s čím při-
cházeli opoziční osmašedesátníci, by se tak nakonec 
dalo nejsnáze definovat jako politika odmítání a in-
dividualismu bez nějakého konkrétního programu 
změny  Výsledkem bylo, slovy politického teoreti-
ka Simona Tormeye, „politické pohanství, politika 
bezvěrectví těch, kdo přebíhali od jedné kampaně 
proti nespravedlnosti k jiné“ 

Odkaz roku 1968 je snadné odbýt pouhým 
mávnutím ruky  Navzdory významným úspěchům 
v boji za občanská práva v USA, které by se měly 
pokládat za skutečný historický triumf, v krátkodo-
bé perspektivě byly protesty, pokud jde o podnícení 
revoluce, kterou si mnozí přáli, v podstatě neúspěš-
né  V celé Evropě a v USA došlo k mnohem větší 
mobilizaci ve prospěch zavedeného řádu  Volební 

triumf Richarda Nixona na konci tohoto roku se 
zakládal na oslovení „mlčící většiny“ a vzbuzených 
obavách z  porušování práva a  pořádku, které de-
monstrace symbolizovaly  Také ve Francii získal vo-
lební vítězství de Gaulle  

Posmrtný život roku 1968 dokazuje, že revolu-
ce jsou revoluční jen zřídka  Ideologická změna je 
obvykle velmi pozvolná a  z  oportunistických dů-
vodů se zahaluje do pláště mainstreamové politické 
diskuse  V obou zemích, přestože v nich spontánní 
revoluce zůstávala jen prchavou vidinou, znamenal 
rok 1968 okamžik, kdy se vyčerpal velký poválečný 
narativ a s ním se rozpadl i liberální politický kon-
senzus  V důsledku nabádání osmašedesátníků, aby 
lidé za vším hledali skryté strategie represe, se vytra-
tila důvěra k politikům, intelektuálům a politickým 
stranám, která se už nikdy zcela neobnovila 

Opravdu revoluční a násilnické avantgardní sku-
piny, jako byl gang Baader-Meinhofová v Německu 
nebo Weather Underground v USA, byly relativně 
rychle zlikvidovány  O deset let později byla většina 
jejich členů mrtvá, ve vězení nebo se vrátila ke kon-
venčnější existenci  

Umírněnější příslušníci této generace se dostáva-
li na svůj politický a kulturní vrchol během násle-
dujících třiceti let  Většina z nich kupodivu dokáza-
la svou užitečnost při vytváření a poté i zničení další 
vlny politického konsenzu  Kult individuality, který 
u  osmašedesátníků paradoxně koexistoval s  jejich 
navenek proklamovanou vírou v  kolektivní eko-
nomiku, nejprve připravil půdu pro Thatcherovou 
a Reagana, a nakonec v devadesátých letech dospěl 
ke shodě na teorii nové „třetí cesty“  

Hlubší a znepokojivější odkaz roku 1968, s nímž  
se dnes potýkáme, byla dlouhodobá mutace libe-
ralismu  Jsme opět svědky destrukce politického 
konsenzu, ale tentokrát jde o liberální světový řád, 
o němž nám Fukuyama tvrdil, že bude konečným 
ideologickým završením období studené války  Ve 
své vizi konce historie se možná skutečnosti více při-
blížil francouzský filosof Jean Baudrillard, na něhož  
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Fukuyama útočí ve svém původním eseji  Podle něj 
i podle dalších konec studené války nebyl ani tak 
ideologickým vítězstvím jako zničením možnosti 
smysluplných narativů o pokroku, jak ze strany le-
vice, tak ze strany pravice  

Zmatečná politika odmítání a  revize, která vy-
vřela na konci šedesátých let, se nyní opět vrací 
a straší nás  Reakce na Obamových osm let licoměr-
ně progresivní politiky byla, jak se dalo předpoklá-
dat, silná, ale nabrala neočekávaně významný směr  
Trumpovo konvenční téma v  roce 2016  – „udě-
lejme Ameriku opět bezpečnou“ – si záměrně při-
svojuje Nixonovu apokalyptickou volební platfor-
mu z  roku 1968  Nixonova vize strašila „nočními 
sirénami“ a „Američany umírajícími na vzdálených 
bojištích“  Sliboval, že bude reprezentovat „zapo-
menuté Američany“, „nedemonstrující“, „skutečný 
hlas Ameriky“ 

Později Trump nahradil slovo „bezpečná“ slovem 
„velká“  Trumpův apel na Nixonovu „mlčící větši-
nu“, v  té době mediálně přehlížený, se ukázal být 
volebním dynamitem  Zbývá ještě počkat, zda bude 
doplněn nějakým komplexním politickým progra-
mem, který splní jeho sliby  Na rozdíl od těch, kdo 
volili Nixona, pocházeli Trumpovi stoupenci z ge-
nerace rovněž ovlivněné kontrakulturními proudy 
roku 1968, které zpochybňovaly samotnou legiti-
mitu organizované politiky  Průzkum agentury Pew 
Research Center z března 2016 ukázal, že padesát 
procent Trumpových stoupenců se charakterizova-
lo jako „rozhněvaní na vládu“ ve srovnání s třiceti 
procenty těch, kdo podpořili republikánského pro-
tikandidáta Teda Cruze  Zmiňovaná „vláda“ jistě 
neznamená jen Obamovu administrativu, ani zde 
nejde o  otázku stranické politiky  Nixon podmi-
ňoval navrhovanou změnu zachováním systému  
Trumpovo poselství promlouvalo k  jeho voličské 
základně slibem jeho svržení  

U konzervativního politika jako Trump byly od-
volávky na Nixona kuriózním aktem politického re-
vizionismu  Trump se rozhodl ignorovat Reaganovy  

ideologické inovace, optimismus a nadšení pro vol-
ný trh  V roce 2016 tak jako v každých volbách od  
roku 1980 vystupovali všichni republikánští pre-
zidentští kandidáti jako agenti optimismu – s  vý-
jimkou Trumpa  Příkop, jímž se Trump oddělil od  
Reagana a  obou Bushů, vlastně nemůže být mar-
kantnější  „Americký sen je mrtev,“ prohlásil v červ-
nu 2015, politický systém je „zmanipulovaný“,  
NATO je „zastaralé“  To vše zní zlověstně jako aktua-
lizované slogany roku 1968  Trump v duchu svých 
slov a bizarně i v duchu ideálů roku 1968 postupně 
rozkládá americký dvoustranický konsenzus ohled-
ně mezinárodního řádu založeného na volném trhu 
a obraně demokracie 

Alternativní pravice (alt-Right), která tvrdí, že 
pomohla Trumpovi k moci, je nasáklá logikou nega-
ce a inverze, jež musí být až příliš známá studentům 
z  roku 1968  Jedním z  oblíbených internetových 
memů hnutí je „červená pilulka“ z  filmu Matrix  
Když ji člověk spolkne, náhle procitne z  iluze, že 
žije v  kvetoucí a  šťastné zemi, do ošklivé reality, 
v níž je klamán a vykořisťován  Obdoba s přesvěd-
čením, které šířili situacionisté, že „Sous les pavés,  
la plage“ („Pod dlažebními kostkami je pláž“), je pa-
radoxní, ale výmluvná 

Nejpalčivější dědictví roku 1968, podrývající 
politické programy levice i  pravice, spočívá v  ší-
ření historicky podmíněného pocitu, jak by měla 
vypadat politika  Levice široce odsuzovala liberál-
ního komentátora Marka Lillu za jeho pronikavý 
postřeh, že „nová levice“ je odpovědná za to, že obě 
strany přijaly dva zásadní postoje  Za prvé, že „je-
diným způsobem angažovanosti, který může věci 
změnit, je politika hnutí… Za druhé, že politická 
aktivita musí mít nějaký autentický význam pro já, 
a  přistoupení na kompromis by bylo zradou sebe 
sama (což znemožňuje běžnou politiku)… Vyplývá 
z toho poučení…, že pokud chcete být v politice, 
měli byste začít nikoli vstupem do široce založené 
strany, ale hledáním hnutí, jež má pro vás nějaký 
hluboce osobní význam “
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Tuto jalovou politickou platformu neztělesňuje 
nikdo lépe než Jeremy Corbyn  Corbyn nabízí re-
flexivní nepřátelství k ideji Západu, levicově-liberál-
ní světonázor, který má ve svém vysoce selektivním 
volání po pacifismu vstřícné pochopení pro Hamás, 
Hizballáh, IRA a nepokrytý antisemitismus, ale je 
slepý k ruskému nebo íránskému neokolonialismu  
Corbyn má podivný vztah k marxistické ideologii, 
již údajně reprezentuje, protože není schopen na-
bídnout nějakou koherentní ideologickou platfor-
mu nebo cokoli, co by se podobalo nějaké formě 
socialismu, od níž by se dala očekávat kritika kapi-
talismu  Corbyn se ve svém pokrytectví odvolává na 
zájmy středních tříd v otázkách, jako jsou poplatky 
za univerzitní výuku, zatímco hlásá sociální rov-
nost  To je provázeno nepříjemnou formou politiky 
identit, která staví liberalismus na hlavu 

Už se napovídalo mnoho o tom, jak by mohl vy-
padat postliberální svět, ale ať je tomu jakkoli, ne-
bezpečnějším myšlenkovým proudem je, jak to cha-
rakterizoval John Gray, „hyperliberální ideologie…, 
která chce očistit společnost od jakýchkoli stop 
jiných názorů na svět“  Liberalismus vždy bojoval 
o rovnováhu mezi oddaností svobodě a lidskou po-
třebou kolektivní identity  Nyní se přijetí odlišného 
názoru hněvivě odmítá jako forma útlaku 

Dosvědčuje to zuřivost provázející kampaň hnu-
tí „Rhodes Must Fall“ na Oxfordské univerzitě, kte-
rá se stupňovala na kampusech po celém Spojeném 
království  V této kampani byla komplexní historie 
kolonialismu nejen ignorována – byla náhle posta-
vena mimo diskusi  Pro nuancované porozumění 
minulosti už není místo  

Je to tím zajímavější, že Labouristická strana byla 
postupně zapletena do řady kontroverzí spojujících 
její prominentní členy s  popírači holocaustu  Jistě 
bychom mohli očekávat, že to vzbudí podobné váš-
ně, jako je antikoloniální zuřivost  K tomu nedošlo  
Už jen labouristická předsedkyně subkomise pro ře-
šení sporů Christine Shawcroftová byla neochotně 
přinucena rezignovat kvůli podpoře jistého labouris-

tického radního, který se podílel na aktivitách popí-
račů  Musíme se proto ptát, proč je legitimní debata 
o interpretativní historii jedné otázky potlačována, 
zatímco popírání faktu v  jiné věci je tolerováno 
v míře, která je téměř nerozlišitelná od povzbuzení 

Právě to je nakonec podstatou odkazu roku 
1968  Jak tvrdí Gray, tato forma neliberálního li-
beralismu vyvolávala napětí, které bylo v liberálním 
myšlení přítomné od doby Johna Stuarta Milla  
Corbynisté jsou do morku kostí přesvědčeni, že 
„nová společnost vznikne, až budeme zbaveni svých 
historických identit a přejdeme k systému, v němž 
se všichni budeme pokládat za navzájem odlišné, ale 
přesto nějak stejné  Z tohoto hlediska jsou všechny 
identity rovnocenné v tom, že jsou kulturními kon-
strukcemi  V praxi jsou však některé z identit rov-
nější než jiné  Například identity příslušníků his-
torických národností a praktikujících věřících jsou 
určeny k  dekonstrukci, kdežto identity etnických 
a  sexuálních menšin, které byly nebo jsou utlačo-
vány, mají být zhodnoceny… Jestliže však lidské 
hodnoty nejsou ničím víc než sociálními konstruk-
cemi, jak lze utlačovatelskou společnost odlišit od 
společnosti, která utlačovatelská není?“

Pohrávání si s hranicí mezi sociální konstrukcí 
a popíráním faktu, ve skutečnosti víra, že ideologic-
ky nepohodlné fakty nejsou objektivně zjistitelné, je 
něco, co mají společné Labouristická strana podléha-
jící hnutí Momentum i americká alternativní pravi-
ce  Tento opravdový rozklad se neomezuje na Spoje-
né království a USA  Stal se charakteristickým rysem 
ruských dezinformačních kampaní namířených na 
Západ a rovněž revizionistických vůdců v celé Ev-
ropě  Tyto útoky slouží jen k  delegitimizaci vlád-
ních systémů a vedou k poklesu důvěry v instituce  

Snad nepřekvapuje, že dochází ke sbližování mezi 
kritiky ideologie roku 1968 a „politické technolo-
gie“, kterou ruská strategie „aktivních opatření“ vy-
užívá k destabilizaci západních demokracií  Obojí 
narušuje zavedené západní politické narativy a vy-
užívá přímou subverzi  Do roku 1970 Sovětský svaz  
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aktivně financoval Frakce Rudé armády v Německu 
a další evropské revoluční teroristy  Dnešní Putino-
va „aktivní opatření“ jsou stejně rozkladná  Je prav-
děpodobné, že Putin podporoval opoziční politické 
prvky v USA s cílem vyostřit sociální rozdělení, jak 
tomu bylo v  násilných scénách v  Charlottesville, 
které se stalo dějištěm konkurenčních protestů bí-
lých supremacistů a jejich oponentů  Řady užiteč-
ných idiotů, kteří se mu nabízejí pro tuto práci i bez 
jeho přímého podněcování, jsou nekonečné: potře-
buje jen prohlubovat již existující napětí v Evropě 

Labouristická strana chce zajistit, abychom zno-
vu přehráli boje roku 1968  Když osmašedesátníci 
viděli jen kulturní hegemonii, zapomínali, že před 
méně než třiceti lety šla generace jejich rodičů do 
války za záchranu historicky jedinečného souboru 
hodnot  Zdá se, že generace mileniálů, která dala la-
bouristickému hnutí Momentum velkou část jeho 
síly, je stejně slepá, prostoupená neodůvodněnou ví-
rou v univerzalitu svých hodnot  To zastírá historic-
kou specifičnost, která vedla k západní společnosti 
a k hodnotám, které prosazujeme  Nebezpečí toho-
to názoru spočívá v tom, že chybně předpokládaná 
bytostná univerzalita vede k přehlížení velmi reálné 
nutnosti bránit naše hodnoty svobody a tolerance 

Tento úkol se stává ještě naléhavější tváří v tvář 
historickému revizionismu v celé Evropě  Přepiso-
vání historického zapojení Polska do holocaustu 
bylo pokusem udělat z oficiálního narativu o dru-
hé světové válce příběh méně složitý a jednoznačně 
hrdinský  Ve skutečnosti je válečná historie Polska 
zamlžena stejně tak jako historie každé jiné země  
Polská antisemitská spoluvina během války je zmen-
šena hrdinstvím polských pilotů v bitvě o Británii   
Snaha popírat krvavé rozpornosti historie je ne-
odpustitelná  Pokud je ve službách antisemitismu, 
blíží se opakování hříchů minulosti  V  Maďarsku 
je situace snad ještě horší  Nedávný volební úspěch 
Viktora Orbána byl založen na implicitně antise-
mitské kampani, namířené spíše na George Sorose 
než na opozici  

Ještě mnohem znepokojivější je to, že by anti-
semitský problém Labouristické strany měl vyvřít 
na pozadí evropského antisemitismu  Corbyn jistě 
není ten, kdo nalezne svou cestu z  labyrintu, kte-
rý je v  jádru moderní liberální politiky, nebo mu 
dokonce porozumí  Stěží nás může překvapit, že se 
agresivně brání tomu, aby z  Labouristické strany 
nějakým smysluplným způsobem vykořenil antise-
mitismus, a že je stejně neochoten, navzdory hoj-
ným důkazům, odsoudit Rusko za to, že umožnilo 
chemické útoky ve Spojeném království a  v  Sýrii  
Není schopen pochopit, že hodnoty, které chce 
údajně bránit, jsou součástí specifické historie Zá-
padu, právě té společnosti, na niž útočí  Opakovaně 
se spojuje s organizacemi a státy, které jsou k těmto 
hodnotám protikladné  

Corbyn by dal přednost tomu, aby veškeré zá-
padní vojenské aktivity byly podřízeny schválení 
OSN, a tedy nevyhnutelně i  ruskému vetu  To by 
mělo sloužit k osvětlení toho, jak křehké jsou naše 
normy chování, které bez ochrany budou neustále 
porušovány  Měli bychom se poučit z cenné lekce, 
již nám poskytla léta neaktivity pod Obamovou 
administrativou  Řada postupných selhání při pod-
poře těchto hodnot vedla k tomu, že nyní je jejich 
obrana mnohem nebezpečnější  Kdybychom nyní 
nechvalně proslulé Obamovy „červené čáry“ teh-
dy udrželi, nestáli bychom dnes před možností, že 
vynucený zákaz chemických zbraní bude znamenat 
reálné riziko eskalace napětí s Ruskem  Můžeme sice 
ukázat prstem na nové neliberální režimy na perife-
rii Evropy a tvrdit, že právě ony podrývají naše hod-
noty  Mnohem nepříjemnější skutečností je však 
to, že názory podrývající západní hodnoty existují 
přímo u nás doma a  rozhodně vstupují do main-
streamového přesvědčení  Za to můžeme poděkovat 
stárnoucím osmašedesátníkům a jejich odkazu  

Z měsíčníku Standpoint, May 2018, přeložil Jiří Ogrocký.

Alexander Woolfson, londýnský bezpečnostní analytik,  
zabývá se americkou obrannou strategií a historií NATO.
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V onom roce se opět naskytla příležitost, jíž se cho-
pil muž, který měl ve veřejném intelektuálním ži-
votě dominantní postavení po třicet let – Jean-Paul 
Sartre, tehdy třiašedesátiletý  Ačkoli v Paříži ho už 
tehdy zastiňovali strukturalisté a  on sám byl hlu-
boce ponořen do práce na rozsáhlé (a ve své bada-
telské excentričnosti nesmírně buržoazní) biografii 
Flauberta, pohotově ohlásil svou podporu militant-
ním studentům, kteří podle jejich vůdce Daniela  
Cohn-Bendita „všichni četli Sartra“, ale jen „někte-
ří četli Marxe“ 

Jiný studentský vůdce, Alain Geismar, řekl, že 
jeho vztahy se Sartrem byly vždy vášnivé: on a jeden 
jeho přítel měli dvouhodinovou schůzku se Sar-
trem a jeho partnerkou Simone de Beauvoir  Sartre 
a další intelektuálové jako Lacan a Henri Lefebvre 
pak vydali 10  května, noc před vztyčením barikád, 
v Le Monde prohlášení: „Slibujeme zde solidaritu 
všem studentským hnutím na světě… což je pře-
devším naše odpověď na všechny ty lži, s  nimiž 
se všechny instituce a politické organizace (téměř 
bez výjimky) a  všechny tiskové orgány a  ostatní 
média… pokoušely tato hnutí změnit a  zkorum-
povat “ Sartre pak s podporou studentů vystoupil 
v Rádiu Luxembourg a obvinil svou vlastní generaci 
ze „zbabělosti, flegmatičnosti a servility… Násilí je 
jedinou věcí, která zbývá studentům, kteří ještě ne-

Jean-Paul Sartre: supernova krajní levice

Robert O’Brien

Prezident Emmanuel Macron plánuje, jak co nejlépe připomenout les événements z května 1968  Aniž by 
byl výslovně pro (jako François Hollande), nebo proti (jako Nicolas Sarkozy), hodlá se zamýšlet nad ztrátou 
utopických ideálů v politice  Uvede nějaké příklady en bonne foi ? Ocení „utopické ideály“ rozhněvaných 
studentů, dělníků a literátů osmašedesátého roku?

vstoupili do systému svých otců a kteří do něj ani 
vstoupit nechtějí “ O několik dní později se setkal 
s Cohn-Benditem a  jeho povzbuzující slova otiskl 
Le Nouvel Observateur; pak zaútočil na svého staré-
ho přítele Raymonda Arona pro jeho umírněnost 
a vyzval k radikální změně univerzitního systému  
Dne 20  května obsadily Sorbonnu davy lidí, aby 
si poslechly jeho projev k  velkému studentskému 
shromáždění  

V  tomto stadiu svého života byl Sartre jakousi 
verbálně explodující hvězdou: nebyl schopen vidět 
protiklad mezi svými literárními a politickými pro-
jekty  Ve své nikdy nedokončené práci o Flauberto-
vi, sestávající z 3 000 stran freudovsko-marxistické 
dekonstrukce, v  níž chtěl vysvětlit, jak a  proč se 
jeho subjekt stal beznadějně buržoazním a neanga-
žovaným, uvedl, že jeho vytříbený styl byl chabou 
náhražkou za slabost pasivního otroka „imaginai-
re“  Sartrovu ochranu vyhledávaly i maoistické sku-
piny a během tří let se stal šéfredaktorem tří jejich 
deníků  – La Cause du Peuple, Tout a  Libération  
V prvním byla jména Sartre a de Beauvoir otištěna 
v citacích a odkazech na každé stránce 

Jak se dostal do tohoto extrémního postavení? 
Ať už se na to podíváme z kterékoli strany, Sartre 
byl fenomén  – tvůrce francouzského existencia-
lismu, nejvýmluvnější z  politických a  kulturních 
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komentátorů a nositel Nobelovy ceny za literaturu 
(kterou se snažil odmítnout) za rok 1964  V  roce 
1980 mu na jeho pohřbu vzdalo čest 50 000 lidí, 
protože, jak to vyjádřil James Wood, „hořel vášní 
pro svobodu a spravedlnost  Sartre, milován i nená-
viděn svou dobou, se stal autentickým moderním 
nástupcem Voltaira, Victora Huga a Emila Zoly “ 
Když se Sartre v  alžírském konfliktu v  roce 1960 
přidal na stranu nepřítele, dokonce i de Gaulle vel-
koryse prohlásil: „Nebudeme věznit Voltaira “ 

V  době, kdy se vtíral do přízně Fidela Castra 
a  Che Guevary, ho sice mnozí nenáviděli, a  do-
konce ohrožovali, přesto byl téměř nedotknutelný  
Nicméně výše zmínění spisovatelé byli zcela nepo-
chybně větší než on: jeho romány jsou bezútěšné, 
jeho hry pojednávají většinou jen o idejích a sym-
bolických aktech násilí, jeho filosofie je často nesro-
zumitelná a  skličující, jeho politika extremistická  
Jak by mohl být Sartre jejich následníkem?

Jedna odpověď spočívá ve skutečnosti, že Fran-
cie trpěla masivním zhroucením důvěry  Přes veš-
keré turbulence historie se předcházející generace 
nemusely vyrovnávat s něčím podobným, co při-
nesla první polovina 20  století, která vyvrcholila 
nacistickou okupací  Francie procházela existen-
ciální krizí, čekala ji nejistá budoucnost na kon-
tinentu plném násilí a ve světě, který zřejmě přišel 
o  Boha, a  proto snad byl autentický francouzský 
existencialista právě tím, koho potřebovala  Když 
už bylo všechno poskvrněno, propůjčil Sartre hlas 
tomu, co zbývalo z národního svědomí  V národě, 
který se propadal studem a byl postižen akutní kri-
zí víry, jeho hledání radikálních hodnot na mnoho 
lidí silně zapůsobilo  

Dalo by se však i  namítnout, že byl nesporně 
výjimečný  Výsledky jeho práce byly bohaté a roz-
manité, třebaže nevyrovnané: většina jeho nejlep-
ších prací vznikla před rokem 1950, a kdyby tehdy 
zemřel, nestal by se buřičem  Jako třicátník byl tak 
apolitický, že se nezmínil ani o španělské občanské 
válce  Jeho reputace významného, třebaže nikoli 

opravdu velkého autora se opírala hlavně o  jeho 
romány a hry, podle mého názoru především o ty 
první  Byly to romány částečně autobiografické, 
upřímné a odpozorované ze života, mnohé otázky 
v nich byly účinně zdramatizovány a svou dobu líči-
ly v ostrých a živých konturách  Svou kariéru vydá-
vaného spisovatele však Sartre ukončil po pouhých 
dvanácti letech, aby se věnoval extrémní levici 

První z nich (1938), Nevolnost, je jedním z mála 
dobrých filosofických románů  V deníkové formě 
se sarkastickým vtipem zaznamenává monotónní, 
osamělý život Sartrova alter ega, Roquentina, ba-
datele-historika v  jednom severním městě  Mezi 
mnoha pozoruhodnými pasážemi je jedna, v  níž 
Roquentin zírá na kořeny nějakého stromu, dokud 
ho nezahltí hojnost, „náhodnost“ a „skličující, cho-
robná“ nadbytečnost přírodního života kolem něj   
(Sart re experimentoval s drogami, což mohlo sou-
viset s  touto vizí vyvolávající nevolnost ) Přestože  
román obsahuje duchovní jádro sartrovského exis-
tencialis mu a  má mnoho co říci duchovně vy-
prázdněným nebo nevěřícím, avšak přemýšlivým 
mladým lidem, nestojí za opětovnou četbu, jako je 
tomu u mnoha vyzrálejších klasických děl – je zcela 
obrácen do sebe, opakovaně vyvolává negativní na-
pětí a postrádá imaginativní sílu takového, řekně-
me, Kafky (který ho ovlivnil)  

Ve Věku rozumu (1945), prvním románu z ne-
dokončené tetralogie Cesty ke svobodě, se Sartrovo 
alter ego vtěluje do Mathieua, který vyučuje tak 
jako Sartre v  roce 1938 filosofii na lyceu  Hrdina 
žije bohémským životem ve společnosti své těhot-
né milenky, oblíbeného studenta, přítele, který se 
stane komunistou, a dalších  Dva dny se potlouká 
po Paříži ve snaze sehnat peníze, aby zaplatil mi-
lence potrat, přičemž sám sebe omlouvá a zároveň 
sebou opovrhuje  Román je realistický, antiroman-
tický, spíše se v nízkosti vyžívá; je vystavěn kolem 
sartrovských témat odpovědnosti – k lidem, kariéře 
a politice –, v níž Mathieu po všech stránkách oči-
vidně selhává, a svobody, o níž Mathieu neví, jak jí 
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dosáhnout  Nakonec přichází jako nečekaný spasi-
tel nenarozeného dítěte homosexuál Daniel  

„Věk“ v ironickém názvu je doba, v níž by měl 
Mathieu, podle svého buržoazního bratra, dosáh-
nout zralosti  Mathieu si chce „zachovat svobodu“, 
ale Jacques mu pohotově odpoví: „Odsuzuješ ka-
pitalistickou společnost, a přesto jsi v  této společ-
nosti úředníkem; projevuješ abstraktní sympatie ke 
komunistům, ale pečlivě dbáš na to, aby ses k ně-
čemu nezavázal “ Opovrhuje svou zemí – „tous les 
Français sont des salauds“ – a tato absence vřelejších 
citů ukazuje i  na jeden ze Sartrových nedostatků  
Ale tak jako jeho tvůrce je i  Mathieu družným 
a podnětným společníkem 

Tyto dva upřímné, angažované, ale téměř nihi-
listické romány – studie o  selhání v odpovědnos-
ti, práci a  lásce  – naznačují Sartrův nenaplněný 
potenciál  Jeho další román, Odklad, se odehrává 
na konci září 1938, kdy je Chamberlain, který se 
v románu také krátce objeví, v Mnichově  Za nara-
tivní technikou koláže („simultaneita“) vidíme vliv 
Johna Dos Passose; nespojená dějová vlákna, zahr-
nující mnoho postav po celé Evropě, se zde odvíjejí 
uprostřed odstavců, dokonce i uprostřed věty  Tato 
kodrcavá, znepokojující metoda vyžaduje soustře-
dění, ale účinně popisuje zmatek, úzkostné noční 
můry a nepřipravenost Francie na nadcházející vál-
ku: veškerá přesvědčení vyprchala 

Třetí svazek tetralogie, Smrt v  duši, zastihuje 
Mathieua a jeho nové kamarády ve zbrani při pádu 
Francie  Stojí za přečtení už kvůli živé dramatizaci 
převládající nálady studu a marnosti a ideologické 
polarizace té doby  Mathieu je povolán do armády, 
ale jeho jednotka brzy tráví čas jen poflakováním 
a čekáním na zajetí  Důstojníci je opustí; Mathieu se 
nakonec oddává bezhlavému aktu odporu, v němž  
je „očištěn  Byl svobodný “ V druhé části, zasaze-
né do provizorního stalagu (zajateckého tábora), 
v  němž je drženo 20 000 zajatců, se rozvíjí blíz-
ké přátelství mezi komunistou a  sympatizantem 
Schneiderem  Ve skutečnosti Sartre nechává zmizet 

událostmi bezcílně unášeného Mathieua, aby vytvo-
řil druhé alter ego ve Schneiderovi  Toto přátelství 
je odrazem vztahu, který si Sartre vybudoval, když 
byl sám zajatcem ve stalagu, než byl ze zdravotních 
důvodů propuštěn, a nabízí tedy mnohem pozitiv-
nější pohled na vztahy než zbytek jeho díla, v němž 
je většina vztahů napjatá nebo vlažná  Román se 
stává jednoznačně politickým, když se gauchistes 
střetávají s kněžími a pétainisty v otázce loajálnosti 

K zásadnímu obratu v Sartrově kariéře dochází 
v době, kdy dokončuje tento román a pak se ne-
úspěšně snaží v padesátých letech dokončit i celou 
tetralogii  Odehrávala se v něm bitva nejen mezi li-
terátem a politickým bojovníkem, ale i mezi roma-
nopiscem a dramatikem; a on vynakládal tak vel-
kou část své energie na žurnalismus (především na 
revui Les Temps Modernes) a na psaní her, že mohl 
Smrt v  duši vydat až v  roce 1949  Zatímco jeho 
nově nalezené přesvědčení, vycházející z poválečné-
ho studia Marxe, přirozeně vyživovalo rétoriku jeho 
her, ochromovalo jeho subtilnější styl romanopisce  
Objevil se marxistický křižák – Sartre, dalo by se 
říci, Resartus 

Opustil proto neřešitelný problém okupačního 
románu: „V  tomto příběhu nemohu vyjádřit ne-
jednoznačnosti naší doby,“ napsal o  svém opuště-
ném románu  Tyto nejednoznačnosti byly právě tak 
uvnitř jako vně jeho samého: tak, jako on útočil 
na kolaboranty, jiní ho obviňovali z  morálního 
kompromisu jak během okupace, tak po ní  His-
torik Gilbert Joseph v knize Une si douce occupation 
ukázal, že v Paříži mu stěží hrozilo nějaké nebez-
pečí, a že proto plášť hnutí Odporu, který si poz-
ději navlékl, měl nezaslouženě (nebyl dokonce sám 
skrytý kolaborant?)  Upřímný román o okupaci by 
proto pro literární potomstvo znamenal více než 
polovina jeho poválečných spisů dohromady, ale 
mohl ho napsat, když se sám provinil špatnou ví-
rou, kvůli níž útočil na jiné? Odvrátil se tedy od 
líčení vnitřního života hrdinů a realistických popisů 
ve svých románech, aby se věnoval symbolickému 
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světu svých her s  jejich vzdáleným dějištěm a ne-
pravděpodobnými událostmi 

Dvě ze svých nejlepších her už napsal za oku-
pace  Hra Mouchy, založená na antické Elektře, do-
vedně využívá řecký mýtus opět k vysvětlení ideje 
svobody  Orestes, vybavující si okamžik svého roz-
hodnutí zabít svou matku a  Aigistha, říká: „Svo-
boda se náhle na mne snesla a  zmocnila se mne; 
příroda ustoupila  A na nebesích nic nezbývalo, ani 
Bůh, ani Zlo, a nikdo mi nemohl dávat příkazy “ To 
je svoboda dělat obtížná rozhodnutí  („Nikdy jsme 
nebyli tak svobodní,“ řekl Sartre s narážkou na ten-
to paradoxní význam o okupaci ) Po nevyhnutelné 
vraždě říká Jupiterovi, že člověk je svobodný  Pak 
prostě odchází, jako by neviděl žádnou politickou 
cestu vpřed  Výraz „mouchy“ se shodou okolností 
užíval v Paříži k označení donašečů  

Sartrova nejznámější hra, Za zavřenými dveřmi 
(česky také pod názvem S  vyloučením veřejnosti), 
obsahuje větu „l’enfer, c’est les autres“ („peklo jsou ti 
druzí“), neboť v tomto buržoazním pekle neexistuje 
fyzické utrpení, ale tři hlavní postavy, výřečné a ne-
morální, jsou odsouzené k tomu, aby se navzájem 
mučily svými neúprosnými a únavnými obsesemi, 
bez naděje na nějakou úlevu (v té době „les autres“ 
často znamenalo Němci)  Toto ponuré, duchaplné 
komorní drama je vzdor své cyničnosti a bezohled-
nosti dosti rozvleklé – Sartre vkládal mnohem více 
emoční energie do svých románů než do svých her 

Tématem hry Špinavé ruce (1948) je komunis-
mus a  porušování stranické linie, protože Sartre 
byl znechucen vnitřními boji na krajní levici: jeho 
hrdinovi  – Hugovi, členu strany v  nějaké výcho-
doevropské zemi  – je nařízeno, aby zabil stranic-
kého vůdce Hoederera, který obhajuje kompromis  
Hugo Hoe derera obdivuje a rozkazu neuposlechne, 
jen aby ho později zabil ze žárlivosti, protože přita-
huje jeho ženu  Navzdory tomu se dostává do kon-
fliktu s  bezohlednými stranickými vůdci ohledně 
výkladu této vraždy  Sartre naznačuje, že odhodlání 
k takovým násilným činům vychází z neodpustitel-

ně primitivního myšlení  Přestože komunisté hru 
odsuzovali a  haněli (což Sartra přivádělo k  mrzu-
tosti, i když do strany nikdy nevstoupil), její velký 
úspěch dokazuje, jak dobře uměl vtáhnout své pub-
likum do politické problematiky  Ale hra nepřekro-
čila svou dobu 

Ďábel a  Pánbůh (1951), působivé metafyzické 
drama zasazené do období německé selské války, se 
točí kolem vynikajícího vojevůdce Goetze (postavy, 
pro niž byl Sartrovi vzorem Goetz von Berlichin-
gen), který se přidá na stranu zla pro svůj vlastní 
prospěch, ale později se nechá přesvědčit, aby se 
stejně bezvýhradně oddal kultu dobra  Jeho sedláci 
se nakonec obrátí proti němu, protože chtějí vůdce, 
který bude bojovat za jejich širší cíle  Goetz jim dá 
v  příhodnou dobu za pravdu a  znovu změní svůj 
postoj  Má-li být chráněná komunita šťastná, jen 
dobrota nestačí  Charakterizaci postav zde ubližuje 
brechtovský styl hry; a  stěží může být náhoda, že 
její dialektická struktura spadá do období Sartrova 
rozhodnutí stát se souputníkem komunistů a hájit 
Sovětský svaz, v čemž vytrval až do roku 1956  

Existuje i několik zajímavých her, které se uvá-
dějí dodnes, k nimž patří Vězňové z Altony  Děj se 
odehrává v  roce 1958 v  domě německého rejda-
ře Gerlacha a v  jeho středu je jeho problematický 
syn Frantz, který žije od svého návratu z východní 
fronty jako dobrovolný vězeň v horním poschodí, 
přesvědčen, že Německo je v troskách  Později zjis-
tíme, že navzdory svému idealismu byl zodpovědný 
za mučení vězňů  Hra zkoumá nepředvídatelné dů-
sledky rozhodnutí, jež jsou přijata pod tlakem – zde 
jsou vinni oba, otec i syn  Hra je poněkud přetížená 
dalšími komplikacemi děje, jako je incest a  šílen-
ství, a využívá i prvky absurdity – Frantz oslovuje 
imaginární porotu složenou z krabů, jimž vypráví 
o rodinném podniku: „Zlo, vážený soude, byl jedi-
ný materiál, který byl k dispozici “

V  roce 1959 dospěl Sartre k  závěru  – přesně 
jako buržoazní individualista procházející komu-
nistickou převýchovou –, že jeho literární tvorba  
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byla „známkou slabosti“; ale měl vydat ještě jed-
nu dobrou knihu  – Les Mots (Slova), svou anti-
proustovskou autobiografii pokrývající období dět-
ství s prarodiči po brzké smrti otce  Jeho bezmezně 
ho milující matka, donucená se vrátit do postavení 
neprovdané dcery, s ním ještě po léta sdílela ložnici  
Nenávidí otce, prohlásil, „kteří po celý život rajtují 
na svých synech… Nemám žádné superego “ Z dět-
ství vyšel s nezničitelnou sebedůvěrou, dobrodruž-
nou představivostí a intelektuálským pohledem na  
realitu: „Trvalo mi třicet let, než se mi podařilo 
setřást idealismus pramenící z knih “ Když ho ko-
nečně setřásl, neloajálně zcela odmítl rodinu jako 
takovou: „Nenávidím své dětství,“ píše zřejmě – po 
tom, co jsme četli – neupřímně  I když často odmí-
tal právě to, co jej přitahovalo nejvíce, a jeho nená-
vist se vztahovala na všechno buržoazní 

Sartre velikosti nedosáhl  Mnoho projektů nedo-
končil v důsledku své neutuchající touhy po nových 
iniciativách, nových idejích a nových verzích sebe 
sama  Proto mířil příliš vysoko a jeho pozdní poli-
tika, filosofie a biografie (v níž spojoval marxis mus 
a psychoanalýzu) jsou nepřehledně zaplevelenou za-
hradou  V základech toho všeho je nějaký komplex 
a vzpurná psýché: nejde jen o intelektuální a emoč-
ní neklid, naruby převrácený egotismus a dogma-
tismus, ale také o odpor ke své výchově a mnoho 
dalšího  Odmítání rodiny má obdobu v tom, jak se 
choval ke svým přátelům, jako byli humanisticky 
orientovaní myslitelé Raymond Aron a Albert Ca-
mus, a v  jeho sobectví a manipulativních vztazích 
se ženami  Pod povrchem se skrývá trvalý prvek se-
beopovržení, který se spojuje s opovržením k celé 
Francii a vyvolává zuřivou touhu po radikální změ-
ně všeho možného  Příznačné je i to, že stejně jako 
Cesty ke svobodě nedokončil ani po mnohaletém úsi-
lí svou existencialistickou etiku: toto druhé selhání 
zanechalo v jeho filosofii fatální slabiny 

V roce 1961 v hněvu nad francouzskou bruta-
litou v Alžírsku napsal: „Il faut tuer… zastřelit jed-

noho Evropana znamená zabít dvě mouchy jednou 
ranou, supprimer en même temps un opprimeur et un 
opprimé.“ Taková prohlášení jej spojují s extremisty, 
ale jsou v naprostém protikladu ke vztahům, které 
k němu měli čtenáři jako ke spisovateli ze čtyřicá-
tých let  Nicméně actes gratuits ho přitahovaly už 
od mládí a nakonec obětoval velkou část svého lite-
rárního talentu svému nutkání pobuřovat autority  
Actes gratuits už z definice nemají velký smysl; a čím 
více člověk Sartra čte nebo se o něm dovídá, tím 
méně je koherentní jako autor nebo skutečně ob-
divuhodný jen jako člověk  Pravděpodobně nikdy 
skutečně nechtěl dospět do „věku rozumu“ nebo 
zmoudřet  Kdyby dokončil dobrý román o okupaci 
Francie a pak ve své tvorbě pokračoval, stal by se 
velkým spisovatelem  Řečeno jinými slovy, je škoda, 
že neopustil své rozporuplné „utopické ideály“ ve 
prospěch ideálů uměleckých, jež byly realističtější  

K výmluvné epizodě v jeho kariéře došlo v Mos-
kvě v  roce 1966  Spisovatel Alexandr Solženicyn, 
jehož velikost spočívala částečně v jeho odvaze a ne-
ochvějné upřímnosti, se odmítl setkat se Sartrem,   
menším francouzským spisovatelem, který se po-
stupně spokojil jen s  manipulací pravdy pro své 
vlastní účely  Podle Rusů Solženicyn odmítl proto, 
že Sartre řekl, že Michail Šolochov – Stalinův ob-
líbený spisovatel, ale v  očích Solženicyna kat  – si 
zasloužil v roce 1965 Nobelovu cenu  

Přes to všechno vzbuzuje Sartrova tvorba stále re-
spekt  Loňského prosince, kdy se Francouzi – nikoli 
jen v tisících, ale ve stovkách tisíců – účastnili pohřbu 
zpěváka Johnnyho Hallydaye, jehož Macron prohlá-
sil „národním hrdinou“, jsme mohli vidět bizarní 
obraz současné francouzské kultury  Naplnil by ještě 
dnes pohřeb nějakého spisovatele alespoň jeden bul-
vár truchlícími, jak tomu bylo při pohřbu Sartrově?

Z měsíčníku Standpoint, May 2018, přeložil Jiří Ogrocký.

Robert O’Brien, spisovatel, nyní na volné noze. Byl ve-
doucím Drama and Film Studies na univerzitě v Kentu.
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Rozhodl jsem se zajít do Teatru Powszechného na 
Prokletí Olivera Frljiće – samozřejmě že ne Prokletí 
Stanisława Wyspiańského, z  něhož zůstalo všeho-
všudy pár desítek vět  Proč? Protože při diskusích 
o inscenaci se jako rozhodující objevuje tento argu-
ment: „Nic jste neviděli, tak nekritizujte “ A když 
někdo píše podobný text jako já, musí znát i detaily 
toho, k čemu se vyjadřuje  Inscenace také tvoří pod-
statnou součást divadla  Sice součást patologickou, 
ale jak hodnotit celek, nerozpoznáme-li patologii, 
která je navíc dílem širšího fenoménu  

Rouhání bez kontextu

Do divadla v Zamoyského ulici jsem dorazil na po-
slední chvíli  S  naším redakčním odborníkem na 

divadlo Przemysławem Skrzydelským jsme si všimli 
skupiny modlících se lidí, členů společenství Golgo-
ta mladých, kteří tím reagovali na výzvu polského 
episkopátu  Bylo mi líto, že jsem přišel pozdě – kdy-
by se mi podařilo být v divadle dříve, stihl bych jim 
poděkovat  Určitě zvolili – řečeno v jazyce evange-
lia – tu nejlepší část  

Představení jistě neuvidí a kromě nich i tisíce ji-
ných  Absolutně neupírám právo na vyjádření těm, 
kdo je neviděli a nemají ani v úmyslu je navštívit  
Mohou, a dokonce musejí sdělovat důvody svých 
rozhodnutí  

V jedné z prvních scén se herečka drbe v rozkro-
ku křížem  Poté vjíždí na scénu socha Jana Pavla II  
s dlouhým penisem (je mi líto, že musím něco tako-
vého popisovat, ale žádají se po nás důkazy)  K soše  

Amok aneb Divadlo pro zlé lidi 

Piotr Zaremba

Ve dnech 24 –28  května proběhl v Brně festival Divadelní svět Brno 2018  Jeho pořadatelé se o mediální rozruch 
v zemi postarali už tím, že do programu zařadili hned dva dramatické útvary chorvatského režiséra Olivera Frljiće: 
Prokletí nastudované s herci varšavského Teatru Powszechného a Naše násilí a vaše násilí v podání souboru slovin-
ského divadla Mladinsko Gledališče  Zvláště druhé představení vyvolalo silné protesty, neboť v něm Ukřižovaný 
sestupuje z kříže a tělesně obcuje s muslimkou – v tom prvním je krom jiných veselostí kříž pokácen motorovou 
pilou  Podezřelá skupina nazývající se Slušní lidé dokonce napadáním diváků a hlukem narušila jeho průběh  Na 
Divadelní svět jsem se dostal až v posledních dvou dnech, neboť se jeho konání částečně překrývalo s festivalem 
Kontakt v Toruni, na který pravidelně po léta jezdím  Ale na Frljićovy divadelní performance bych stejně nešel – 
docela mi stačilo, co jsem od něj viděl už před čtyřmi léty (J  Mlejnek: Když si politická korektnost odnáší vavříny  
Divadelní Kontakt 2014 v Toruni, Kontexty 4/2014), a k tomu, aby člověk poznal, že je víno zkažené, nemusí ho 
vypít celý sud  Po akci tzv  Slušných lidí (patrně nějací Sládkovci v v ) – co lepšího si mohl Frljić přát – jsem vyslechl 
od kolegů zabývajících se divadlem různé tirády o nebezpečí fašismu  Překvapilo mě, že pokud jde o „fašismus“, 
slyší růst trávu, ale v případě kulturního bolševismu (nazývejme věci pravými jmény) chorvatského provokatéra 
jsou ochotni přehlédnout docela husté křoví  Krátce po varšavské premiéře Prokletí o představení, ale nejen o něm, 
napsal do týdeníku Sieci (Sítě) polský historik a divadelní kritik Piotr Zaremba (1963)  Jeho hodnocení a postoj 
k celému jevu jsou mi jednak blízké, jednak po půl druhém roce nepozbyly, jak se říká, nic ze své aktuálnosti  (-jfm-) 
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přistupuje herečka Julia Wyszyńská a dlouho onen 
penis saje  Tyto scény byly už popsány do detailu  
Rovněž, a možná i především, lidmi, které toto před-
stavení nadchlo  Není žádný důvod jim nevěřit  Po-
žadavek, aby se s hodnocením takových situací po-
čkalo až do chvíle, kdy poznáme „umělecký kontext“ 
díla, je holý nesmysl  Račte vzít, dámy a pánové, na 
vědomí, že v Polsku žije mnoho lidí, kteří k odmít-
nutí podobného způsobu vypovídání o světě kontext 
nepotřebují  Jednoduše jej nepřijímají  Nejde o es-
tetický spor, ale o spor o tom, co je dobré a co je zlé  

Básník spílání

Ujišťuji ty, kdo si stále nejsou jisti, že žádný umělec-
ký kontext neexistuje  Jde o volný sled scének, dejme 
tomu skečů  Nic v tomto proudu vědomí z ničeho 
nevyplývá, nedozvíme se například, jakou souvislost 
má s výše zmíněnou felací obvinění církve z krytí 
pedofilů – herečka je mimo vší pochybnost plno-
letá  Scény se odehrávají v poetice všezahrnujícího 
spílání, chrlení sprostot – jednou postavy předvá-
dějí kmitavé masturbační pohyby s výkřiky Polsko!  
na rtech, jindy napodobují pohlavní styk s knězem, 
a nakonec v závěru představení podtínají velký dře-
věný kříž motorovou pilou  

Jediné návěští, které lze vyčíst, je: „Nenávidíme!“ 
Socha papeže dostane na krk oprátku a herečka sku-
tečně rozvíjí úvahu, že je třeba najmout vraha, který 
by sprovodil ze světa Jarosława Kaczyńského (i když 
se zároveň upozorňuje na to, že tato scéna byla „vy-
střihnuta“)  Divákům se vyhrožuje jako Polákům 
a katolíkům, což je s ohledem na ideový profil pub-
lika jen další z řady nesmyslů  Občas se agrese mění 
v posměch, když například jedna z postav oznamu-
je: „Zahynul jsem ve Smolensku, ale vrátil jsem se “ 
To má být vtip  Námětem jiného vtipu je ve skeči 
o strachu z muslimů smrt polského řidiče rukou te-
roristy v Německu  

Tento skeč je vložen do představení zcela svévol-
ně  – herec „prohledává hlediště“ ve snaze odhalit 

vyznavače islámu –, ale vypovídá o  povaze celku  
Všechno dohromady působí dojmem sebeparodie –  
v jednom pytli tu máme všechny možné obsese pol-
ské i světové levice: pedofilie kněží, potraty, strach 
z nacionalismu, militantní feminismus  

Hledání sebeironie 

Jakub Majmurek z časopisu Krytyka Polityczna, je-
den z největších opěvatelů tohoto díla, se nás po-
kouší přesvědčit, že právě toto je důkazem Frljićo-
va jistého objektivismu odhalujícího stav a úroveň 
myšlení levicového intelektuála – jenž by měl být 
schopen sebeironie  V diskusích na Facebooku jde 
filmový kritik ještě dál a představuje Frljiće a sou-
bor Teatru Powszechného jako nové Monty Pytho-
ny – kteří napadají všechny stejným metrem 

Je tomu tak skutečně? Je pravda, že se objevu-
jí vtipy na adresu režiséra (svědčící ostatně o jeho 
zbytnělém egu) jako kariéristy a  žertíky herců ze 
sebe samotných, ale jsou především příležitostí 
k explozi primitivní vulgarity (Michał Czachor od-
haluje své tentokrát již skutečné přirození a „soulo-
ží“ s fotografií)  Bilance levicových neuróz vyvolává 
skutečně znepokojivý dojem  Některé scény zase 
dosahují natolik absurdní úrovně, že lze jen stěží 
uvěřit, že je tvůrci inscenace mínili vážně  Například 
tehdy, když osmička herců podílejících se na před-
stavení usedá na okraj scény a vypráví o tom, jakým 
způsobem je v dětství obtěžovali kněží  Ne divadel-
ní postavy, které hrají, ale oni sami, s konkrétními 
jmény a místy narození  To vypadá na žertování ze 
sebe samotných  Ale je tomu tak doopravdy?

Má skutečně jít alespoň zčásti o satiru na levici? 
Zmíněný Jakub Majmurek prezentoval představení 
jako svého druhu terapii: divadelní soubor se v Pol-
sku, kde vládne PiS, dusí do té míry, že ze sebe musí 
všechno vykřičet  Witold Mrozek z deníku Gazeta 
Wyborcza, další nadšený obdivovatel této inscenace, 
hovoří o revolučním divadle  Dělá se však revolu-
ce tak, že se o ní žertuje? Možná podle zásady, na 
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niž revolucionáře občas upozorňovalo socialisticko-
-realistické divadlo, v němž dobré bojovalo s  ještě  
lepším  

Hranice lidství

Zásadní tezi scénáře o beznadějně otráveném ovzdu-
ší sužujícím Polsko zvládají herci Teatru Powszech-
ného s půvabem a oddaností bolševických agitáto-
rů, kteří na počátku dvacátých let přiváděli Rusy na 
jedinou možnou cestu ke světlu  Není v  tom cítit 
žádný odstup ani ironii  Zato se v několika scénách 
objevuje něco, co je na celém představení nejodpor-
nější: testování hranic lidství  

Jednou z  těchto scén je okamžik, kdy herečka, 
a to za sebe, pod vlastním jménem, hovoří o svém 
tříměsíčním plodu, „kterému vy katolíci říkáte dítě“, 
a  ukazuje divákům dokonce snímek z  ultrazvuku  
Plod má být holčička, vyrostla by z ní i dobrá Polka, 
a katolička, ale nevyroste, protože já, tvrdí umělky-
ně, to dám pryč – v Holandsku, protože v Polsku se 
to nesmí  Slibuje, že to udělá ještě mnohokrát a že 
onen první plod přiveze a položí na scénu  Čistě teo-
reticky vzato jde o etudu šílenství  Co si však počít  
s faktem, že publikum herečku odměňuje bouřlivým 
potleskem a přijímá tento manifest jako něco pozi-
tivního? Tady už nejde o nějaké dojemné povídání 
o osudu žen, ale o tvrdou a brutální věc: mám právo 
být zlá  Vyslovenou zcela vážně a s přitakáním 

Dalším podobným pokusem je závěrečné řezání 
kříže motorovou pilou  Nejde jen o  postavu du-
chovního, ale jednoduše o nejsvětější věc křesťanů, 
ničenou s  jakousi dlouze vychutnávanou sadistic-
kou krutostí  Sledoval jsem tváře diváků, většinu 
z  nich přece (a  bylo tam hodně lidí ve středním 
věku a starších) s tímto křížem něco spojovalo, byť 
třeba jen jako s tradicí  Ale viděl jsem v očích téměř 
všech přítomných jakousi až zvířeckou radost, kte-
rou jen potvrdil závěrečný potlesk vestoje, jaký jsem 
v polském divadle už dlouho neviděl  Kam jsem do-
hlédl, nevstalo a netleskalo jen několik osob  Před-

stavení byl přítomen Janusz Palikot, kdysi lídr anti-
klerikálního politického hnutí – byl to jeho triumf 
z politického záhrobí  

Toto publikum neodměnilo herce ovacemi za 
vysmívání sobě samým  Bouřlivě jim aplaudovalo 
tehdy, když to tvrdě natírali nepřátelům  Připomeň-
me si titulek Majmurkovy recenze: „Zlý sen dobré  
změny  Tato hra uráží kříž, papeže, národní symbo-
ly, kněží, Kaczyńského a hnutí pro-life “ Ale tleska-
lo jim i za evidentní rouhačství  Máme-li je v po-
sledních letech v polském uměleckém životě někde 
hledat, tak právě zde  A právě závěr se vymyká z do-
sahu rafinovaného zvažování na lékárnických váž-
kách, komu se chtěl Frljić vysmívat v první řadě  

Pasti polského divadla

Obránci se odvolávají na nejrůznější výklady – po-
čínaje inscenací Apocalypsis cum figuris Jerzyho Gro-
towského, již v sedmdesátých letech odsoudil primas 
Wyszyński, po některé skeče Monty Pythonů  Jen-
že Grotowski vytvořil téměř laboratorní vizi, v níž  
pro nic neagitoval, jíž se nikomu nepodbízel, a ne-
zrežíroval manifest nenávisti  Monty Py thonovci si 
samozřejmě neodpouštěli riskantní žerty z  nábo-
ženství, ale neprojevovali vůči němu nenávist  A ká-
cení kříže nebo masturbace nad ním skutečně není 
jejich poetika  Srovnávat se jistě dá všechno se vším  
Ale nevystihne se tím podstata toho, co se odehrává 
v Teatru Powszechném  

Po pravdě řečeno, témata, jež jsou sama o sobě 
vážná, podle mne tentokrát ustupují do pozadí  Lze 
se vůbec takto instrumentálně zaštiťovat Wyspiań-
ským, který napsal temné drama o hříchu a Božím 
trestu, v  němž samozřejmě staví katolickou orto-
doxii před různé výzvy, jež však určitě není rouhač-
ské, ale především je zcela jiné?

To se dnes stalo běžnou praxí polského divadla – 
když Radosław Rychlik zrežíruje v  Poznani Mic-
kiewiczovy Dziady jako příběh o  černoších a Ku-  
-klux-klanu, překračuje tím meze hlouposti  A když  
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Jan Klata pojednal v  krakovském Starém Teatru 
Shakespearova Krále Leara jako papeže, který nic-
méně odkazuje své království svým třem dcerám, 
text se natolik míjel s tím, co se odehrávalo na scé-
ně, že to za hloupost označil i krystalicky levicový 
profesor Jan Hartman  

Je možné se libovolně přít o hranice absurdity, jež 
překračuje tzv  postdramatické divadlo  O blábole-
ní, které se objevuje, když Maja Kleczewská prošpi-
kovává Oresteiu projevy Georga Bushe a do předvá-
lečného německého dramatu Ödöna von Horvátha 
Povídky z Vídeňského lesa vkládá úryvky z rozhovo-
rů polských herců, které nemá ráda  

Lze diskutovat o  demagogii „autoreferenčního“ 
divadla, v němž se záměry utápějí v idiotských spros-
tých výměnách názorů mezi herci a diváky, jak tomu 
je v dalším představení Jana Klaty Nepřítel lidu  Růz-
ná představení se ne jednou a ne pouze dvakrát po-
hybovala v poetice excesu, skandálu, živila se konec-
konců útoky na polskost nebo náboženství  Ale má 
pravdu Majmurek i Mrozek, že právě zde bylo do-
saženo tak vysoké kondenzace toho všeho, že pouze 
umělecká, nebo dokonce ideová diskuse nestačí  

Je možné si klást otázku, zda něco tak silně kam-
paňovitého a  zatíženého ideologií je vůbec umě-
leckým dílem  Nedávno jsem kritizoval představení  
Piotra Cieplaka Suplement. Soplicowo-owocilpoS. jako  
hodně plochý pamflet namířený proti tradiční pol-
skosti  Ale v porovnání s Frljićem je Cieplak sub-
tilní umělec nevypovídající se jednoduše a  použí-
vající divadelního jazyka, a ne jazyka polit-gramoty  
v zideologizovaném Teatru Powszechném Pawła Ły-
saka, v  němž je homosexuálním párům nabízena 
sleva na vstupenky  

Je třeba to nazvat co nejprostěji pravým jmé-
nem: jde tu o divadlo tvořené zlými lidmi pro jiné 
zlé lidi  Tato myšlenka mě napadla poté, co jsem 
vyšel z divadla  Několik dní po premiéře očekávalo 
natěšené publikum agresi a  nenávist, ale nakonec 
jim nebylo proti mysli ani rouhačství  

Dílo zlých lidí

Jakub Majmurek částečně vystihl hlavní cíl Frljićova 
představení: „Vychází z Prokletí Wyspiańského, ale ve 
skutečnosti je zajímá něco jiného: diagnóza podmí-
nek pro možnost svobodné diskuse o umění v sou-
časném Polsku  Představení je něco jako ‚průzkum 
bojem‘, provokace, jež má za cíl zpolarizovat rozdě-
lení a  odhalit represivní mechanismy naší veřejné 
sféry  Reakce na toto představení, to, zda budou mít 
diváci možnost se s ním svobodně seznámit, ukáže, 
jaký je stav umělecké svobody v Polsku roku 2017 “

Jde tedy o vylíčení chladně plánované provokace 
s pocitem bezpečí – divadlo je závislé na varšavském 
magistrátu a  ředitel jeho odboru kultury Tomasz 
Thun-Janowski (zeť europoslankyně Občanské plat-
formy, od níž dokonce převzal část svého příjmení)  
stihl již na Twitteru napsat paján: „Je to skvělé a zá-
važné představení “ 

Ale máme skutečně co dělat pouze s  chladnou 
kalkulací? Wojciech Stanisławski si v komentáři pro 
veřejnoprávní rozhlas položil vážné otázky, jež se tý-
kaly většinou mladých herců  „Jak je možné, že se 
žáci profesorů Jana Englerta a Wojciecha Malajkata 
nechali tak výrazně přesvědčit, že nejenže přistoupi-
li na to, že největším problémem současného Polska 
je ‚hegemonický diskurs‘, ‚omezování reprodukč-
ních práv‘ (kdo vám tohle nakukal!?) nebo ‚pedofi-
lie kněží‘, ale že souhlasili i  s  tím, že oprávněnou 
a správnou odpovědí na tento problém je zasazovat 
bolest jiným lidem (protože to skutečně dělají)?“ 

Ale když jsem sledoval všechny ty převážně 
mladé lidi různě se pohybující na scéně, vybavova-
ly se mi nepříjemné asociace  Jaké? Ano, asociace 
s filmem Vymítač ďábla  Děvčátko, jež hraje Linda 
Blairová, dělající na matčině oslavě pod sebe  Tohle 
je něco podobného  Amok  Polsko a katolicismus 
na tyto lidi působí jako hostie na posedlé  Začínají 
vřeštět, vyjí, dostávají záchvaty zuřivosti  V několi-
ka místech nás sami ujišťují, že pouze hrají, avšak 
jde o něco víc než jen o hraní  
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Neříkám nic o  právních důsledcích  Vnucuje 
se otázka, kdy lze uplatnit nařízení o ochraně ná-
boženského cítění, když ne právě v tomto případě  
Ale jsou mi rovněž známy argumenty proti penali-
zaci nebo administrativním zákazům: od vytváření 
mučedníků po přihlédnutí k omezenému rozsahu 
působnosti divadla  A dokonce bych si přál, aby se 
lidé způsobující utrpení (Wojciech Stanisławski má 
pravdu: oni zasazují bolest) sami nezměnili v trpící 

Otázky pro různá prostředí

Ale nelze nepoložit otázky různým prostředím  
V prvé řadě levici  Kromě občasných nesmělých vý-
hrad jednotlivých osob na společenských portálech 
nevyšel z tohoto okruhu žádný hlas, který by se od 
poetiky tohoto druhu alespoň distancoval  

V diskusích na zmíněných portálech jsem se se-
tkal také s  tímto argumentem: levice má vždycky 
sklon k dekonstrukci, ke vzpouře, zatímco pravice 
je tu proto, aby konzervovala  Ale levice je odedáv-
na součástí establishmentu  Ona chce rovněž kon-
zervovat – své právo na dekonstrukci  Není to tak 
dávno, co chtěl Jan Klata požádat policii, aby za-
jistila ochranu jeho umělecké provokaci  Dnes tu 
jsou velké peníze, které přiděluje samospráva  Mís-
to toho, abyste ze sebe dělali věčné rebely, řekněte 
otevřeně, jestli se vám to líbí  

Je to otázka rovněž na adresu „lidí středu“  Na 
Občanskou platformu (PO)  – tyhle věci se přece 
dějí pod křídly arcikatolické primátorky Varšavy  
Na denním pořádku je otázka podoby kultury po 
mnoha letech vlády PO v  hlavním městě  Mohli 
byste alespoň projevit svůj vztah k vašemu dědictví  
Je to otázka určená uměleckému prostředí, v němž 
mám přátele a v němž vidím celou řadu lidí, kteří 
by se k něčemu takovému nepropůjčili  Notabene 
Jakub Majmurek vytkl ve svém manifestu polskému 
divadlu nedostatek odvahy – protože jednoduše ne-

bojuje s hegemonií kléru a za práva žen pojatá jako 
právo na potrat  Já tu otázku obrátím: Skutečně  
chcete, aby se divadlo v prvé řadě spojovalo s něčím, 
co je až v takové míře chucpe? Mnoho lidí v Polsku 
ho už tak začíná vnímat  Chápu, že je obtížné re-
cenzovat své kolegy  Ale přesto je občas třeba odložit 
blahosklonnou neutralitu  Emilian Kamiński, Hali-
na Labonarska a několik dalších osobností to uděla-
lo  Řekněte, jestli věříte tomu, že v umění neexistují 
jakékoli hranice, včetně hranic etických 

Oliver Frljić se již před několika lety snažil na-
studovat v krakovském Starém Teatru Krasińského 
Nebožskou komedii jako divadlo o polském antise-
mitismu  To se nepovedlo, rovněž z toho důvodu, 
že s  tím část souboru nesouhlasila  Ale musejí se 
divadelní autority omezovat pouze na vlastní diva-
dlo? Nezaslouží si mladí herci z Teatru Powszech-
ného nějaké závažné sdělení? A musí se stát místem 
podobných excesů zrovna divadlo nesoucí jméno 
Zygmunta Hübnera, autora mnoha významných 
a moudrých inscenací? Z dob, kdy se intelektuál-
ní levice nezabývala chrlením kleteb a aranžováním 
rouhačských akcí  

Žádám o  to, i  když příliš nevěřím ve výraz-
ný  ohlas  – logika politické polarizace a  nedůvěra 
vůči pravici jsou až příliš silné faktory  Mám však 
dojem, že i  strany jako PO, skupiny jako umělci, 
ba dokonce i uvážlivá část levice musejí pochopit 
zásadní povahu této události  Divadlo bude mít 
pochopitelně po několik měsíců vyprodáno, ale 
hvězda lidí a možná i celých prostředí, kteří s něčím 
takovým souhlasí, silně pobledne  Píšu to, a vůbec 
z toho nemám radost  Protože při sledování tohoto 
Prokletí jsem chvílemi pociťoval fyzickou bolest  

Vyšlo v týdeníku Sieci, č. 9, 27. 2. 2017 (kráceno). Z polšti-
ny přeložil Josef Mlejnek.

Piotr Zaremba (1963), polský historik, publicista a di-
vadelní a filmový kritik.
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Emigrace, která tak hluboce poznamenala historii 
20   století, je přece jen něco jiného než exil  Do 
emigrace lidé odcházejí a  také utíkají z  důvodů 
politických a často rovněž ekonomických  Napro-
ti tomu exil má v sobě i rozměr duchovní, důvod 
morální, nedobrovolný odchod do ciziny znamená 
ztrátu vlasti  

Do exilu kdysi odešel J  A  Komenský, do exilu 
byl poslán K  Havlíček Borovský, existují ale i novo-
dobí, moderní exulanti, a jsou to právě čeští Němci  
Pro ně byl návrat po válce prakticky nemožný a po 
nástupu komunistů k  moci v  roce 1948 nepřipa-
dal v  úvahu už definitivně  Z  Johannese Urzidila 
a  Wenzela Jaksche, dvou velkých osobností před-
válečné česko-německé společnosti, se stali exulan-
ti, lidé bez vlasti  Oba muži byli demokraté ještě 
v původním klasickém humanitním smyslu, dosti 
vzdáleném dnešnímu, už politicky naředěnému po-
jetí  Byli to zkrátka lidé ducha a tolerance, antifašis-
té do morku kostí, přátelé  Nacionalismus jim byl 
cizí a stejně tak jim byla cizí ideologie komunismu 
táhnoucí nás do pekel 

Je až symbolické, že Johannes Urzidil našel své 
poslední útočiště ještě před odchodem do exilu 
u Zadní Zvonkové na Šumavě  Obklopený hlubo-
kými pohraničními lesy, daleko od politické vřavy, 
pracuje na biografii Goethe v  Čechách  Potřebuje 
klid a touží dovršit své dílo, knihu věnovanou sou-
žití Čechů a Němců  Za Urzidilem přijíždějí známí, 
hosté, literáti, aby se zde v malém hloučku ještě po-
bavili a potěšili, než se nadobro rozprchnou do světa 
před blížící se katastrofou  Nakonec musí sbalit svůj 
kufr plný knih i Johannes Urzidil a hledat záchranu  

Dva pohledy do Čech

Josef Kroutvor

Válečná léta prožije v New Yorku, vyrábí drobné 
dekorativní předměty, váže knížky a píše do šuplí-
ku  Pročítá si Thoreaua, tohoto „amerického Stif-
tera“, a  vzpomíná při četbě Waldenu na Šumavu  
Literární sláva povídkáře a esejisty ho teprve čeká, 
ale nemine  Jako přítel Franze Kafky a  pamětník 
předválečné česko-německo-židovské Prahy je zván 
na literární čtení a přednášky  Umírá 2  listopadu 
1970 při návštěvě Říma, kam je pozván Rakous-
kým kulturním institutem  Johannes Urzidil je sice 
pochován na čestném místě, na Svatém poli u ba-
ziliky svatého Petra, ale daleko od milované vlasti  

Benešovy dekrety postavené na kolektivní etnic-
ké vině Urzidil zásadně odmítl  Urzidil nebyl po-
liticky angažovaný, byl dokonce během ideologic-
kých čistek v době studené války propuštěn z Hlasu 

Johannes Urzidil, 1964.
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Ameriky, ale do Čech se z morálních důvodů roz-
hodně vrátit nechtěl  Když se během návštěvy ra-
kouské části Šumavy v roce 1965 přiblíží u Schöne-
ben k českým hranicím, otevře se mu neradostný, 
až děsivý pohled na kdysi milá a jemu drahá místa  
„Z Bärensteinu se dá spatřit ta moje rozervaná rod-
ná zem – rozervaná, i když zdánlivě dosud v celku 
uchovaná ostnatými dráty –, lze tam na druhé stra-
ně rozeznat Horní Planou, byť i oloupenou o srdce 
Vltavy, a poblíž hroutící se kostel a mizející chalu-
py Zvonkové “ (přel  Jan Mareš, viz Kohoutí kříž) 
Urzidil vidí, jak napíše, jen zdivočelou krajinu, na 
kterou mají větší právo vlci než lidé!

Podobný šok jako Urzidil zažije i Wenzel Jaksch, 
komunisty proklínaný politik, tzv  revanšista, za-
stánce vyhnaných českých Němců  Jaksch až do 
poslední chvíle, do 14  března 1939, organizuje 
v Praze útěk ohrožených sociálních demokratů před 
příchodem nacistů  Skrývá se na britském vyslanec-
tví a sám pak prchá za dramatických okolností do 
Polska a přes Švédsko do Londýna  Marně se snaží 
dohodnout s Benešem, zvrátit plán odsunu, neboť 
už tuší, co se chystá  Slabý Beneš bez špetky politic-
ké velkorysosti, citlivosti, více a více podléhající to-
talitnímu řešení uspořádání země, Jaksche nakonec 
zcela odmítne  

Wenzel Jaksch se narodil v  Dlouhé Stropnici, 
v obci ležící v údolí pod Novohradskými horami  
Ve své knize Cesta do Postupimi, která mapuje my-
šlenkové pochody politiků vedoucí k poválečnému 
vyhnání Němců z Československa, připomíná léta 
soužití Čechů a Němců ve staré monarchii opře-
né o katolickou víru  Jaksch vnímal dějiny střední 
Evropy v širším kontextu, nebyl v žádném případě 
nacionalistický politik  Pocházel z chudých pomě-
rů, s Čechy se stýkal a snad i křestní jméno Vác-
lav cosi naznačuje  Ve Vídni se vyučil zedníkem 
a  politice se věnoval z  potřeby sociální spravedl-
nosti a nápravy národnostních křivd  Špína, kte-
rou na něj později nakydali komunisté, pokřivila 
obraz tohoto čestného muže a  demokrata, pře-

dáka sudetské sociální demokracie a  tak zvaného 
Landsmannschaftu  Hloupý dobový politický vtip 
se ptá: Jak se máte, pane Jaksch? Jakž takž, zazní  
odpověď…

Jaksch přichází k českým hranicím od rakouské-
ho Harbachu někdy před rokem 1960  Česká celni-
ce u Šejb ještě stojí, ale i ta bude později zbourána 
jako nepotřebná  Cestu do Čech přetíná hluboký 
příkop, dál už ani krok! Jaksch uhýbá před hrani-
cí a  z  rakouské strany vystupuje na blízkou horu  
Mandelstein, kultovní místo vyhnanců a jejich vnu-
ků  Z žulového vrcholu Mandelsteinu, který český 
básník Josef Bartuška na počátku první republiky 
odvážně a s odkazem na „prastaré“ slovanské úze-
mí nazývá Mandlovcem, se otevírá úžasný pohled 
hluboko do Čech  Nalevo leží Vysoká a Kraví hora, 
o  něco dál se rýsuje poutní chrám Maria Trost  – 
Panny Marie Utěšitelky na Dobré Vodě  Napravo, 
za lesem, leží Nové Hrady s vysokou kostelní věží  
Jaksch vzpomíná, vybavuje si v paměti místa svého 
mládí, svou obec Stropnici pod „modrými horami“, 
ale vidí jen zkázu a zmar  „Tam, kde vyhlíží z úvalu 
horní část mé rodné vsi, chybějí už některé selské 
statky, jiné už jen slepě zírají prázdnými temnými 
otvory oken  Panholzerova stodola dosud stojí  Náš 
dům je zakryt terénní vyvýšeninou, ale v sousedo-
vic zahradě už poznávám i na dálku kmeny starých 
hrušní “ (přel  Jan Mareš, viz Kohoutí kříž) Exu-
lant Wenzel Jaksch umírá po automobilové nehodě 
27  listopadu 1966 v Západním Německu a ani on 
se do své vlasti nevrátí  

Ne vše bylo před válkou pod Mandelsteinem 
idylické, československý stát své hranice střežil 
a  věděl proč  Zákeřné oddíly Freikorpsu složené 
z militantních henleinovců napadaly domácí po-
hraničníky  V Šejbech a v nedalekém Lukově došlo 
ke střelbě a krvavým střetům  Sudetští Němci byli 
nejen poválečnou obětí, ale někdy také spoluviníky 
pohraničních konfliktů  V létě 1938 Konrad Hen-
lein navštívil Nové Hrady a, jak dokládá fotografie, 
byl nadšeně přivítán zfanatizovaným davem  Je tedy 



21Texty

třeba mluvit jasně, nezamlčovat některá fakta a ne-
podléhat tendenčním výkladům 

Jakschovy představy o  mírovém uspořádání 
střední Evropy mířily vysoko a vycházely v podstatě 
z  existence bývalé monarchie  Uvažoval o  nadná-
rodní federaci, k níž by se mohlo připojit i Bavorsko 
a  jižní země jako Sedmihradsko či Slovinsko  Byl 
si vědom chybné poválečné etnické a geopolitické 
konstrukce a  jeho obavy, jak víme, se potvrdily  
Wenzel Jaksch byl nejen naším spoluobčanem, su-
detským či českým Němcem, ale také Evropanem, 
duchovním otcem spolupracující střední Evropy 

Srazy vyhnanců  – Heimatvertriebene, četněj-
ší v  padesátých a  šedesátých letech, poznamenaly 
vzhled Mandelsteinu  Na vrcholu stojí vysoký dře-
věný kříž, na úbočí byla postavena kaple s dojem-
ným obrázkem lidí, kteří si na trakaři odvážejí celý 
svůj majetek  Citát ze Stiftera připomíná, že jen re-
spekt k mravnímu zákonu nad všemi zákony, smysl 
pro dobro zajišťují společenský a národnostní smír  
Právo na vlast se ukládá do rodinných genů a nemi-

zí ani v další generaci  Ještě na konci roku 1989 se 
poslední vyhnanci a jejich potomci modlili na Man-
delsteinu ke svaté Anežce – Hl  Agnes v  Böhmen, 
utěšitelce zarmoucených – Trösterin der Betrübten  
Modlili se za svobodu a mír – Freiheit u  Frieden – 
a modlili se nepochybně i za nás, neboť svatořečení 
Anežky 12  listopadu 1989 je považováno za před-
zvěst pádu komunismu v Československu  Jako by 
se Panna Maria Utěšitelka z Brünnlu, Dobré Vody, 
spojila s  utěšitelkou Anežkou na Mandelsteinu… 
Původní kultovní smysl Mandelsteinu je ale dnes 
překrýván turistikou, z Mandelsteinu se stává ob-
líbené výletní místo s novou vyhlídkovou plošinou  

Po vyhnání původních obyvatel zůstala tato část 
republiky prokletá, noví osídlenci se povětšinou 
neudrželi, řada domů byla po vyrabování zbourána 
a vyhozena do povětří  Kaple a kapličky u cest byly 
rozvaleny, boží muka a křížky byly povaleny do pří-
kopů  Je třeba si otevřeně přiznat, že ani po čtyřiceti 
letech komunistického režimu, ani po čtvrtstoletí 
obnovené demokracie nedošlo k výraznějšímu zace-
lení jizvy českého pohraničí  Kdysi zemědělská obec 
Dlouhá Stropnice s  více než šesti sty obyvateli je 
toho dobrým příkladem  Údolí zarostlo houštinou, 
druhořadou vegetací, obdělávaná pole zanikla, sklí-
zí se jen seno  Marně Jaksch hledal Jedlici, bývalou 
obec Göllitz, byla srovnána se zemí  Ani opravené 
rekreační domy nemohou zastřít skutečnost, že zde 
chybí něco podstatného, co dělá venkovskou obec 
obcí  Zbývá jen příroda, na pohled krásná, ale i z ní 
se vytratil duch toho, co odnesli staří hospodáři 
s sebou  

Exil, nikoliv emigrace, končí asi po druhé světo-
vé válce… Noví emigranti se mohou časem vyrov-
nat s cizím prostředím, nalézt bezpečí a dokonce si 
„polepšit“, ale člověk bez vlasti zůstává až do konce 
života exulantem 

Josef Kroutvor, esejista, historik umění, básník a prozaik.

Wenzel Jaksch, 1965.
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Jak ses postupně dostal k výtvarné práci?
Odmalička jsem kreslil, protože mě to bavilo  K vý-
tvarnu jsem se dostal přes komiksy  Někdy v šesté 
třídě jsme s kamarády založili vydavatelství pro spo-
lužáky ze třídy a starší kluky, kteří projevili zájem  
Kreslili jsme komiksy do nelinkovaných školních 
sešitů  Každý si vymyslel příběh, nakreslil ho nebo 
zapsal  Všechno mám dodnes doma schované 

Nevydáš to někdy?
Skoro všechno by dneska bylo už nesrozumitelné  
Tehdy to ale bylo dobrodružství  Četli jsme mayov-
ky, Setona, verneovky  Rychlé šípy jsme měli rádi 
všichni  Ostatní kluci kreslili spíš jen pro zábavu, 

a protože to moc neuměli, připravil jsem pro ně ša-
blonky postav, a oni si je překreslovali a dosazovali 
si k figurkám texty  Bylo to docela bizarní – dnes se 
tomu říká stripy – dvě figury pořád proti sobě a hro-
mada bublin nad hlavou, která zabírá většinu obráz-
kového pole  Brzy potom jsem objevil Káju Saudka, 
do kterého jsem se zamiloval  V Mladém světě s ním 
vyšel na přelomu šedesátých a sedmdesátých let roz-
hovor a objevila se tam i ukázka z jeho velké kníž-
ky Muriel a andělé  Po téhle osmistránkové ukázce 
jsem prahnul, a když jsem zjistil, že jeden starší kluk 
ji má, obětoval jsem všechny peníze vydělané na 
bramborové brigádě a koupil jsem to od něj  Za sto 
dvacet korun, což tenkrát byly velké peníze  

Od začátku jsem byl grafik
Rozhovor s Lubošem Drtinou

Josef Mlejnek

Grafik, vydavatel a také vysokoškolský pedagog Luboš Drtina (1963) pracoval po skončení studia na Střed-
ní odborné škole výtvarné v Praze v různých dělnických povoláních – mimo jiné také jako topič v pražském 
Klementinu  Na konci osmdesátých let jsem topil v nedaleké Nemocnici pod Petřínem, ale kamenem jsme 
po sobě nedohodili, protože v té době již myl okna – jeho přechod do normálních poměrů po listopadu 
1989 tak mohl být kontinuální, neboť nastoupil do redakce někdejšího undergroundového časopisu Vokno 
Františka Stárka neboli Čuňase  V jeho stručném životopise se píše, že v té době začal pracovat i pro různá 
nově vzniklá nakladatelství  – patřilo mezi ně i  „jednomužné“ nakladatelství ERM; s Lubošovým obráz-
kem na obálce a v  jeho grafické úpravě tam vyšly i mé překlady Elieho Wiesela a Clauda Tresmontanta  
Ale osobně jsme se poznali až ve druhé polovině devadesátých let  Mimo jiné mu také vděčím za skvostné 
vypravení mého bibliofilského výboru Závěsná lávka, který v roce 2004 vydal ve své ediční řadě  Nedávno 
jsem si znovu prohlížel jeho ilustrace k Villonovým a Morgensternovým básním a k Hesseho pohádkám  
Jaký výrazný výtvarný rukopis a jaké pokaždé odlišné „vdechnutí“ básnického díla! V současné době probíhá 
v Západočeské galerii v Plzni souhrnná celoživotní výstava jeho grafických prací, ilustrací, autorských knih 
a volné tvorby  Už při pouhém listování obsáhlým katalogem jsem si uvědomoval, co všechno o Lubošovi 
Drtinovi nevím a co od něj neznám  Takže nápad požádat jej o rozhovor pro Kontexty nebyl vůbec od věci  
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Do malování ses nepouštěl? 
Od začátku jsem byl grafikem, a tedy tím, kdo kres-
lí  Nic jiného jsem neznal a neměl jsem žádný mo-
del, vzor malíře, i když v Chotěboři v muzeu jsou 
obrazy Zdeňka Rykra a  Jindřicha Pruchy  Kolem 
jejich obrazů jsme jako děti chodily, a to se mi moc 
líbilo  Mám je načtené  Ale takový příklad nějakého 
malujícího guru jsem neměl  

Jestli tomu dobře rozumím, tvůj vývoj neprobíhal tak, 
že bys zpočátku všestranně rozvíjel své výtvarné vlohy 
a později se specializoval. 
V  podstatě to tak opravdu bylo, nikdy jsem ne-
maloval  Jistě, na střední škole jsme malovali hlavy 
nebo zátiší, dokázal jsem to brát jako součást me-
todiky, ale malování mě nikdy nechytlo  Bral jsem 
to ryze studijně  Jedinou výjimkou, kterou jsem za-
žil díky Luďkovi Marksovi, bylo malířské léto  On 
v  malování vyrostl a  jezdil s  tátou do plenéru ke 
Střekovu  V Ústí nad Labem měli sdružení amatér-
ských malířů, maloval s nimi „lančafty“, tak mě na 
jeden takový malovák vzal s  sebou  Svoje studené 
studijní práce, které tenkrát při několika odpoled-
ních vznikly, ale nejsem schopen vzít na milost ani 
dnes  

Ve tvé práci grafika, jak ji znám, existují dvě roviny, 
ilustrace a grafická úprava knih, ale pak tu jsou tvé 
samostatné práce, pro něž je příznačné zachycování 
mystéria věcí, tíhnutí ke zobecnění, jež má blízko ke 
kaligrafii. Ve které rovině se pohybuješ raději? 
Vzájemně se to podmiňuje  – bez možnosti dělat 
volné věci bych se asi vůbec nevěnoval typografii, 
podle mě se to vzájemně krmí  Své volné věci po-
užívám do typografických úprav  Zkušenost z volné 
tvorby se zase odráží do věcí, které jsou čistě funkč-
ní, třeba jenom v tom, jak se rozhoduju v zacháze-
ní s plochou, formátem, jak zacházím s kompozicí  
a na dvoustraně knihy umisťuju akcenty  Prorůstá 
to a já se tomu nijak nebráním  Co se týče ilust-
rátorských výkonů, vybírám si věci, které vyho-

vují tomu, co dělám a co rád čtu  Nejsem ilustrá-
tor profesionál, který si poradí se vším, co přinese  
zakázka  

Čteš nyní teoretické knihy o umění?
Vůbec ne  Na střední škole jsme měli docela kliku, 
protože nás dějiny a tak trochu teorii umění učil asi 
dva roky Bohumír Mráz  On a starší kamarádi na 
škole, to mi teprve otevřelo svět výtvarného umění  
V době, když jsem přišel do Prahy, byla myslím velká 
výstava Jana Zrzavého v Městské knihovně  To byl 
zážitek  Uvědomil jsem si, že Zrzavý žije v Okrouh-
lici, kam jsme chodili vandrovat  Ale Okrouhlice 
byla v té době hnusná  Byla to vesnice přepůlená, 
přeříznutá silnicí, a Zrzavý ji maloval jako idylu  

Setkal ses s ním někdy osobně?
Já ne, ale byl za ním můj kamarád Jirka Bašta  Při-
nesl mu konvalinky a řekl k tomu: maloval jste je 
přece, máte je na tom a na tom obraze  – Ale to ne-
jsou ty konvalinky, to jsou jen takové tečky  – Ne-
vím, co tím chtěl říct, že ta kytka je hezčí než to, co 
namaloval? Konvalinky ve vázičce přece vypodobnil 
docela zřetelně  

Ovlivnil tě Zrzavý nějak, mělo něco od něj určující 
vliv na tvou další práci?
Pro mě bylo a je docela podstatné zjednodušování 
prostředků  A důležitá je u Zrzavého spirituální ro-
vina, ta je zásadní  

Proč ses nedostal na vysokou školu?
Jako jediný ze třídy jsem nebyl v SSM  Dost poni-
žujícím způsobem se nás hned na začátku zeptali, 
kdo nechce vstoupit, a  tak jsem zvedl ruku  Paní 
učitelka mě odvedla k řediteli, a ten mi řekl celkem 
věcně, že tím pádem nedostanu doporučení ke stu-
diu na vysoké škole  Nikdy jsem ani nezkoušel ně-
kam se po střední hlásit  Bylo to hnusné, ale samot-
ná Hollarka byla milá  Ředitel byl sice uvědomělý 
kádr, ostatní pedagogové však byli na škole spíš 
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zašití, schovaní  Všechno se řešilo pod pokličkou, 
aby na školu nebylo vidět  S tím SSM jsem to dost 
dobře nechápal, ale prostě to tak bylo  Stejně jako 
nebyli pedagogové moc šťastní, když na nás přišlo 
hlášení z  VB, že navštěvujeme v  době vyučování 
kavárnu Slávii  Tam nás fízlové věčně legitimova-
li a  schovávala nás před nima taková skvělá paní, 
která vybírala na toaletách padesátník za použití 
WC  Mezi košťata a kýble  Byli jsme vlasatci, kteří 
jí mohli být volní, ale ona nám říkala: Můj manžel 
byl prvorepublikovej četník  Umřel v koncentráku 
s  Hašlerem  Tahle komunistická lůza vás nebude 
otravovat, jste mladí umělci, žádní vyvrhelové 

Tvoje třídní byla v KSČ?
Myslím, že nebyla, nevím, možná že ta angažova-
nost v mládežnickým svazu byl jen zvláštní kapric 
toho ředitele  Nejspíš ale chtěli mít stoprocentní 
účast, aby nebylo vidět, kdo byl v té době ve škole 
zaměstnaný, kdo z pedagogů se tam nějak schová-
val před tuhnoucím režimem  Všechno to bylo vše-

lijak divně namíchané  – vejtvarové, co tam učili, 
byli docela dobří  Mám na to období jinak dobré 
vzpomínky  Rozhodnutí nevstoupit do SSM mi 
dost pomohlo, protože jsem měl kamarády, kteří se 
donekonečna trápili na talentových zkouškách při 
přijímačkách na Akádu nebo na UMPRUMku, po-
dobně jako moje žena se na tu školu hlásili šestkrát 
nebo sedmkrát, a nakonec se tam nedostali  A do-
stala se tam spousta nýmandů podle kádrových klí-
čů a stranických tlačenek  Tohle mě nemuselo pá-
lit – hned v prváku na střední škole jsem to jednou 
provždy odstřihl  

Jakou školu dělala tvoje žena?
Studovala taky Hollarku, akorát o rok níž 

Takže jste se poznali na škole? 
Asi v těch patnácti nebo tak  Během té střední ško-
ly jsme ovšem každý měli nějaké lásky, ale celkem 
brzy jsme se začali brát vážně, a  od té doby jsme  
spolu  

Luboš Drtina (vlevo) 
s Milošem Doležalem 
u Jiřího Bašty.
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Odkud se znáš s Jiřím Baštou?
Když jsme byli ještě na základce, jezdili jsme růz-
ně po okresech soutěžit v bězích na krátké tratě, ve 
skoku do dálky a podobně  Bašta byl typický vítěz 
všeho  Takhle jsem ho poznal – běhal nejrychleji, 
skákal nejvýš, byl to skvělý sportovec  Později jsme 
se potkali na střední škole  Vůbec jsem netušil, že 
je to můj sportovní soupeř z  dětství  Byl mánič-
ka, nepoznal jsem ho  Takže jsme se přátelili zce-
la spontánně, sotva řek, že je z  Ledče  Byl o  rok 
výš, nějaký čas předtím byl už v Praze, dělal eléva 
v  časopise Sedmička pionýrů, v  té době ilustroval 
do dětských časopisů, ještě před Hollarkou  Na-
poprvé ho na střední nevzali, učil se chvíli ve Vy-
sočanech v nějakém strojnickém oboru, napodru-
hé se na Hollarku dostal  Spojovala nás Vysočina, 
Jan Zrzavý a společné cesty z Prahy vlakem domů  
na víkend 

Vysočina má i hodně regionálních malířů. Nenarazil 
jsi při svých začátcích na někoho takového? 
V Chotěboři byl jediný berný zjev – malíř, co nás 
učil v  lidové škole umění  Miloš Pečinka byl přes 
Jihlavu přivandrovalý Ostravák  Učitelství byla jeho  
obživa, ale s dětmi to moc neuměl, pořád nás po-
hlavkoval, pořád jsme stáli na hanbě za dveřma 
na chodbě  Je pravda, že jsme byli pěkně divocí 
parchanti  Blíže jsem se s ním seznámil až v době, 
kdy jsem už byl na střední škole  V Chotěboři měl 
hezký ateliér, dělal poloručně litografie, obrázky 
na kšeft, ale docela hezké  Krajinky a zátiší z Cho-
těboře, městské kouty nebo staré spadlé stodoly, 
docela dobře dokumentoval dřevěné chalupy v Že-
lezných horách, které tenkrát začínaly mizet  Říkal 
jsem si, že by bylo hezké vidět to pohromadě, šlo 
o  přelom šedesátých, sedmdesátých let  Zachytil 
svět, který už není  Měl jsem ho docela rád, vída-
li jsme se, chodil jsem k němu občas na návštěvu, 
spíš jsme spolu klábosili, než bychom se nějak bavili  
o umění  

Nepomáhal ti třeba v přípravě na přijímačky?
Ne, to vůbec  On nebyl učitel  K přijímačkám mě 
připravovala holka, která bydlela u  nás v  baráku, 
byla asi o čtyři roky starší a chodila právě na Hol-
lar ku  Řekla mi, musíš takhle kreslit a dělat tohle, 
a občas se tam zajeď ukázat a projev zájem o školu  
Tak jsem to také tak dělal  Táta mě tam odvezl, půl 
roku předtím jsem kreslil hlavy, ruce a zátiší, to bylo 
v osmičce, devítce  Pak jsem udělal přijímací zkouš-
ky hned napoprvé, ale kdoví, jak to bylo  

Snad jsi neměl protekci?
To ne, ale tehdy existovaly různé regionální kvóty 
a tak podobně  Třeba jsem se nějak vešel právě do 
těch kvót  Myslím, že klíč spočíval v tom, že jsem se 
tam zajel představit, projevil jsem zájem, a ti peda-
gogové si stačili všimnout, že to vážně chci  

Žádného učitele mimo školy jsi neměl, nesetkal ses  
s nikým?
Opravdu jsem se s  nikým takovým nesetkal  Měl 
jsem starší kamarády nebo spolužáky – Jirka Bašta 
byl o rok výš  On spontánně pořád kreslil a malo-
val, ale nebyl nikdy schopen tu školu dodělat, jeho 
tam nic nezajímalo, byl hotový do těch patnácti  
Myslím, že na Hollarce v  celkovém součtu pobyl 
tak rok a  půl  Ale vůbec to nepotřeboval, nebylo 
to v té době pro něj nutné  Michal Jirát, taky o rok 
starší, spíš teoretik, miloval výklady kompozice, bá-
dal o každém detailu  A kluci, kteří byli stejně staří 
se mnou a kreslení měli rádi a provozovali ho – Ro-
man Kašeljak, Michal Machat, Lukáš Bradáček 

Tys ale nakonec nějaký čas učil na UMPRUM, do-
konce ses tam habilitoval. 
Pobyl jsem tam celkem deset let  

Jak hodnotíš tohle období?
Poznal jsem akademický svět, což je dost podivné, 
nikdy jsem k němu neměl žádný vztah  Bylo to díky 
Frantovi Štormovi, který mě vyzval, abych mu dělal 
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asistenta, aniž bychom se předtím znali  Oslovil mě 
na základě mé práce, věděl, co dělám  Občas jsem 
na UMPRUM chodil za tiskaři se svýma knížkama  
Sešli jsme se nad prací  

UMPRUM je celkem prostupná škola, člověk 
může jít na zkušenou na ostatní katedry, což jsme 
všem studentům vždycky doporučovali  Je místem 
pro diskusi  Mezi studenty funguje adrenalin, srov-
návají se s  generační špičkou ve svém oboru, což 
je pro typy, které to vyžadují, v  určitém věku to 
nejpřínosnější  A někteří se jenom vezou a školou 
projdou nepoznamenaní 

Setkal ses na UMPRUM s lidmi, k nimž máš blízko?
Jistě  S Karlem Halounem jsme byli kamarádi ještě 
předtím, než jsem na školu přišel, toho jsme s Fran-
tou Štormem stáhli do ateliéru jako druhého asis-
tenta a dnes Ateliér tvorby písma a typografie vede  
Ota Karlas, skvělý grafik a teoretik typografie, tiska-
ři, všichni vedoucí ateliérů na grafické katedře jsou 
moji noví přátelé a všechny rád potkávám a pose-
dím s  nimi, když je to možné  Vlastně nedokážu 
jmenovat nikoho v týhle instituci, koho bych neměl 
rád nebo si ho nevážil 

Dětství jsi prožil na venkově? 
To úplně rané dětství jsem skutečně prožil na ves-
nici  Bydleli jsme na Leškově Hůrce, což je tako-
vá prdel světa, třináct baráků, kousek od Seče  Za 
nás tam ani nebyla cedule, jmenovalo se to Hoješín 
a  pocházela odtamtud babička z  máminy strany, 
z chalupy se čtrnácti dětmi, a babka odtamtud ni-
kdy nevytáhla paty  Táta dělal v Chotěboři ve fabri-
ce, rodiče si, jak to bývalo, stavěli družstevní byt a já 
ještě rok žil u prarodičů  Brácha už musel do školy, 
sestra byla na cestě  Ale po celé prázdniny jsme byli 
vždycky u babičky  A každou sobotu a neděli jsme 
k ní jezdili nebo chodili pěšky  Přírodou, mezi poli 
je to nějakých třináct kilometrů  V Leškově Hůrce 
jsem to měl nejradši  Je to hřeben Železných hor, 
bylo to moje nejmilejší místo  

Vracíš se tam?
Ano, ale chalupa je teď předělaná, všecko je už ji-
nak  Mám to tam rád, s tím místem je spojen můj 
primární pocit domova  

To dětství prožité na venkově by mohlo být klíčem ke 
knížečkám o různých jevech a podivnostech, které jste 
dělali s Milošem Doležalem? 
Milošovy knížky Režná bába, Černé svině křen, Bod-
la stínu do hrudního koše nebo Panoptikum Josefa 
Kroutvora, to jsou takový ostrůvky svobody v po-
volání úpravce knih, ale myslím, že v nich rezonují 
ty dětské strachy a úzkosti  Témata, vesnické kulisy 
a povahy jednotlivých aktérů znám a mám je zažité  
I na Hůrce byli švec sebevrah, vesnický blb – vzte-
klá mátoha, bláznivá Máňa s  andělskou nemocí,  
trpaslík a strašidelný Neguš s vodnatou hlavou  

Luboš Drtina s Františkem Štormem v Domaníně.



IObrazová příloha: Luboš Drtina

Josef Kroutvor: Dr. Jos. Kroutvora panoptikum s ručením 
omez. Vydali Luboš a Michaela Drtinovi, 2015, 145×205 mm. 
Ilustrace, obálka a grafická úprava. Tisk sítotiskem Antonín 
Komárek a René Řebec. Ruční knihařské zpracování.  
Náklad 30 číslovaných výtisků.

Kresby z volného cyklu Nachbericht, 2015.

Miloš Doležal: Můro, moři! Vydali Luboš a Michaela Drtinovi, 
2016, 145×205 mm. Ilustrace, obálka, grafická úprava  
a sazba. Tisk sítotiskem Antonín Komárek a René Řebec.  
Ruční knihařské zpracování. Náklad 40 číslovaných výtisků.
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Richard Pietrass, překlad 
Věra Koubová: Z lemu snu / 
Traumsaum, obálka, úprava, 
ilustrace, Revolver Revue, 2012.

Vladislav Vančura: Hrdelní pře anebo přísloví. 
Vydali Luboš a Michaela Drtinovi, 2016, 110×170 mm. 
Ilustrace, obálka, grafická úprava a sazba.  
Tisk ilustrací autorským ofsetem Jaroslav Janďourek. 
Ruční knihařské zpracování. Náklad 10 výtisků.

Obálky časopisu Vokno, 1990–1992.
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Cesta Alrúny, volné kresby na téma knihy H. H. Ewerse, tiskařská barva, tuš, 2016.

Edice Klub přátel poezie, ediční řada pro Paseku, 2003.
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Pozdravy k podlaze, autorská knížka, leporelo, tuše, inkoust, 2016.

Edice Specula, ediční řada pro Argo, 2016.
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Samota a tesknost Železných hor se hodně po-
dobá místům, kde žijeme teď  Kolikrát se mi v dět-
ství srdce svíralo  Kamarádi z prázdnin odjeli a  já 
tam zůstal sám  Nikam jinam jsem nechtěl, takže 
ten sklonek léta a  začátek podzimu skutečně při-
nášel docela srdcervoucí zážitky z  té samoty  Ale 
člověk se naučí nějak s  tím fungovat  Dům, kde 
jsme bydleli, měl vrátka přímo do lesa  A  lesem 
jsi mohl jít půl dne  I do Chotěboře se chodilo le-
sem  Je mi líto, že v našem novém kraji lesy moc  
nejsou 

Jak daleko je to od míst tvého dětství?
Docela dost, nějakých sedmdesát kilometrů  Je to 
ale stále ještě Vysočina  Železné hory jsou velmi stu-
dené pásmo, byly tam dlouhé, drsné zimy, chlad-
něji po celý rok, na zahrádce se prakticky nedalo 
nic vypěstovat  Vyrostly jen odolnější brambory, 
z jablek dozrály často jen koženáče  Babka vždycky 
říkala: No co chceš, tady nejsme „v kraji“  O vesnici 
dál, když se sešlo z  těch kopců do Zbohova smě-
rem k Běstvině a k Třemošnici, tam už byl „kraj“ 
a všechno už rostlo pěkně  

Jsi i teď, v relativním ústraní, v kontaktu s různými 
tendencemi v současné grafice? 
Přiznám se, že nic aktuálního nesleduju, jednoduše 
si všechno dělám, jak se mi teď chce  Nepřemýšlím 
o současných tendencích a nevyznám se v nich  

Nakolik se tě tato část výtvarného světa nedotýká?
Mám spřízněné duše, například lidi kolem naklada-
telství Baobab, Juru Horvátha, Honzu Čumlivské-
ho, Míšu Kukovičovou, Aničku Pleštilovou a  ně-
které absolventy z Ateliéru ilustrace na UMPRUM  
Taky proto, že mi jsou milí i  lidsky, sleduju jejich 
práci a  jejich život  Těší mě práce písmařů Franty 
Štorma, Tomáše Brousila, kterou vnímám jako stále 
svěží a  aktuální  Taková výseč mi stačí, chci si to 
užít  Těžko se mě můžou dotýkat věci, které pova-
žuju za efemérní  

A nebyl jsi ke sledování aktuálních proudů přinucen 
ani v době pedagogického působení?
Typografie je samozřejmě užitný obor, který souvisí 
s časem a s módami  Něco v různých vlnách probí-
há a vrací se zpátky  Různá retra na entou  Patří sem 
i  různé technologické trendy, všechno jde strašně 
dopředu, a mě nebaví to denně sledovat  Už exis-
tují programy, kterým když dáš základní parametry 
a  pár základních prvků, generují si samy grotesk, 
antikvu, italiku, samy nabízejí variace 

Jaké místo zbývá pro lidský faktor?
Právě že zbejvá, bez prvotního vstupu by program 
nefungoval, ale uvažování některých programátorů 
se ubírá tímto směrem  Software ti upraví knížku 
podle nějakého optimálního mustru, sám ji zalomí, 
udělá korektury… 

Ale nebylo něco podobného už třeba v  šedesátých le-
tech? Myslím teď představu, že poezii budou dělat 
stroje. Technologie, o nichž hovoříš, byly tehdy ještě na 
houbách.
Děsivé je to v tom, jak to funguje jakoby ekonomic-
ky  Můžeš takhle třeba připravovat časopis, u  ně-
hož nikdo nerozliší, že byl připraven právě tímto  
způsobem  Ty programy začínají být téměř dokona-
lé  Nezbude tu místo pro chybu, pro náhodu, která 
všechno posouvá dál  Nemyslím si, že to bude hlav-
ní trend, ale je to tady a je s tím třeba počítat  

Není nebezpečí, že všechno zahltí systematicky gene-
rovaná rutina? 
Doufám, že ne  U těch strojových výtvorů jde o to, 
jak mohou ovlivňovat estetický kánon, který tě ne-
nápadně formuje, jsi-li čtenář magazínů  Zaprvé je 
škoda, že odcházejí věci s nějakým citovým nábo-
jem, zadruhé to podprahově formuje čtenáře vlastní 
syntetickou estetikou  

Písmo je z větší míry emocionální záležitost  Má 
se v něm zračit doba, má souviset s dobovou archi-
tekturou, s designem, se společenskou mentalitou  
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U zdařilých písem tyhle prvky lze najít  Z nějaké-
ho velkého časového odstupu budou možná i ony 
uměle generované věci časově zařaditelné a popsa-
telné, kdo ví  Já budu vždycky hledat ten rukodělný 
začátek 

Jaký máš vztah k literatuře a k poezii? Co tě přitahuje 
víc?
Jak kdy, různě se to převaluje  Ale poezie mi připadá 
jako nejsilnější možné vyjádření v jazyce – nechci ji 
srovnávat s hudbou, protože pro mě je hudba něco 
jako Boží políbení, něco úplně odjinud  Nemá od-
raz v lidském usilování, ve tvarech světa  

Dobrá poezie dokáže vyjádřit jakýmsi extraktem 
pocity, které se nedají popsat jinak – výkladem, ana-
lytickým rozborem, někdy ten pocit definuje vůbec  
poprvé  Pár zdánlivě prostých slov, a zůstáváš jako 
opařený, všichni to známe  

Zažehne se v tobě něco při kontaktu s poezií?
Nezažehne se nic, je to jen úžas  Že něco vůbec 
takhle jde a že je možné, že někdo vyjadřuje tako-
vé nuance citu nebo uvažování, které neznáš  Při-
tom ona nuance je na světě, je podstatná a důležitá, 
a něco pojmenuje ve čtyřech verších  

Jaký vztah máš ke klasické hudbě?
Jako dítě sedmdesátých let jsem poslouchal bigbít 
a  folk, jako kluk jsem byl kojen touhle muzikou  
Klasiku jsem začal vnímat až docela pozdě  Pro mě 
je důležitá klasická česká řada – od Dvořáka přes 
Janáčka a  Martinů, a  třeba moderní skladatelé 
20  století  Teď ke stáru kupodivu taky jazz, ke kte-
rému jsem neměl nikdy žádný vztah 

Plánuješ nějak budoucnost?
Vůbec ne  Přál bych si tu ještě nějaký čas být  Chci 
teď trošku dodělat dům na venkově a mít v něm 
ateliér  Snad letos  Nikdy jsem neměl na práci příliš 
prostoru, vždycky to byl jen malej kutloch  Kon-
tinuálně pořád něco dělám, i  když jen malé věci, 
možná i kvůli místu  

Ale ještě na jednu věc se musím zeptat – na tvoji zbož-
nost. Jak jsi k ní přišel?
Jsem zbožnej, ale bez konfese  Měl jsem babičku 
katoličku, tátovu mámu, ale k ní jsme jezdili málo  
Ta chodila do kostela každý den  Prarodiče byli 
v družstvu, komunisté jim sebrali, co mohli  Malá 
políčka, neúrodné kousky, které lidi měli a které si 
hnojili a šlechtili  Všechny ty podobně ožebračené 
babky docela poctivě chodily do kostela, jak byly 
zvyklé, družstvo nedružstvo  Jednou jsme se o víře 
bavili myslím s Luďkem Marksem, který se podob-
ně jako Jirka Bašta obrátil ke katolicismu, a  měli 
jsme společnou zkušenost s letničními  Jedinou na 
kost oholenou definici jsem měl a mám – nikdy mě 
ani na chvíli nenapadlo, že Bůh není 

Kdysi jsem byl v těžké náboženské krizi, z níž mi 
nikdo nebyl schopen pomoct  Musel jsem vyslech-
nout různé rady typu: musíš vejš a musíš hloubš, 
ale já jsem nevěděl kam vejš ani kam hloubš  A měl 
jsem kolem sebe jen okruh lidí, kteří byli lehce po-
matení a končili většinou v blázinci, nebo se k víře 
vztekle obraceli zády, protože se taky nedotlouk-
li  Bylo to docela hrozné období  Byl jsem tehdy 
na nějaké sebevražedné hraně, ale zároveň jsem  

Luboš Drtina s Josefem Kroutvorem v Táboře.
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věděl, že se tím nic neřeší  Byla to opravdu těžká 
krize v roce 1983 

Ale to ti bylo dvacet let. Jak ses z krize dostal?
Pobýval jsem v blázinci v Havlíčkově Brodě  Blá-
zinec měl takový letní tábor, jednou v létě nás od-
vezli k Želivu  A tam jsem se setkal s jednou paní, 
která byla úplně normální, vůbec nechápu, jak se 
na psychiatrii dostala  Po úrazu ucha se jí v hlavě 
stále ozývaly hlasy  Nebylo to nic patologického, 
ale šoupli ji do blázince  Byla katolička, pochá-
zela odněkud od Poličky nebo Polné  Chodila na 
mši do kostela do Želiva a brala mě tam s sebou  
A v Želivu v kostele ze mě začaly všechny ty hrůzy 
padat, všechno to, s čím jsem si nevěděl rady  Na-
jednou jsem cítil, že je to vlastně v rukou Božích  
Všechno, i ta krize, a že vlastně kamkoli budu tlačit 
na pilu, tak se stejně nedotlačím, že nemá cenu se 
vzpouzet, kopat, že prostě všechno nechávám vol-
ně plynout  A nic víc jsem pro to neudělal  Nikdy 
jsem nešel k přijímání, nikdy jsem nic neřešil přes 
katolickou církev, rozhodl jsem se, že to nechám 
jen na Něm  Myslím si, že v tom žádná organizace  
nepomůže  

Společenství musí být nějakým způsobem organizace, 
ne-li instituce. 
Já vím, ale co je to společenství? Mluvíte-li o mně 
ve dvou, jsem ten třetí mezi vámi – je to takhle?

Úplně takhle to není, ale po duchu je to přesně tak. 
Možná by pro mě bylo bolestivé se tím vztahem 
k církvi znova zabývat  Vzít to z katolického hledis-
ka a ptát se, kdo jsem, co jsem, kam vlastně patřím  
Ale já zatím nemůžu jinudy než tudy  Snažím se být 
s  lidmi, u  kterých jenom tuším, že jsou podobně 
naladěni  Někdy se k tomu ale člověk musí slovem 
vyjádřit  Jsem věřící, katolická cesta je mi nejbližší, 
ale já na ni tak, jak je vyznačená, nejdu  Neženil 
jsem se v  kostele, nikdy jsem nebyl u  přijímání, 
nejsem biřmovaný, nechodím ke zpovědi  Kázání 
některých kněží mě děsí svou zabedněností  Ale na 
mši chodím, čas od času, ne pořád, ale stojím vždy 
vzadu  Myslím, že to o sobě říkal Pavel Tigrid, aniž 
bych si troufl se k němu přirovnávat  

Praha 29. května 2018

Josef Mlejnek, básník, kritik a překladatel.

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

www.cdk.cz
Naleznete zde informace o všech vydaných i připravovaných titulech CDK,  

včetně obálek a anotací. Možnost platit online platební kartou.

Knihy jsou účtovány s 15% slevou, pro předplatitele časopisu Kontexty s 25% slevou.  
Při objednávce nad 100 Kč je poštovné i balné zdarma.

V sekci Zlevněné tituly (www.cdk.cz/knihy/zlevnene)  
je ve výprodeji více jak 70 titulů CDK s výraznými, až 95% slevami. 
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HiStORiK SKutEČNě MOHutNý

František Mikš

Náš kamarád a  spolupracovník Jiří Pernes letos 
oslaví sedmdesáté narozeniny, stěží se tomu chce 
věřit  Poprvé jsme se potkali před čtvrtstoletím, 
někdy v roce 1993, při psaní kulturního progra-
mu pro brněnskou ODA, které byl tehdy členem  
Četl jsem jeho knihu Spiklenci proti jeho veličenstvu 
o procesu s tzv  Omladinou v Čechách, která vyšla 
ještě za komunistů v  roce 1988 v  odeonské edici 
Archiv a  kterou se mi tehdy podařilo podpultově 
sehnat  V bezbřehé šedi tehdejší socialistické kniž-
ní produkce to bylo silně osvěžující čtení a  já byl 
nadšený, že se můžu s autorem seznámit, i když mi 
při tom svou obrovskou tlapou skoro rozdrtil ruku  
Rychle jsme se spřátelili, přestože je o generaci starší 
než já, a naše přátelství trvá dodnes 

Rád bych Jiřímu za revue Kontexty co nejsrdeč-
něji popřál k významnému jubileu  A jako kama-
rád, čtenář i občasný vydavatel jeho knih připojil 
pár vět, spíše přátelských a  osobních, neboť vše 
podstatné o Jiřím jako historikovi najdete v obsáh-
lém rozhovoru na následujících stranách 

Jiří Pernes je historik skutečně mohutný, a to ne-
jen svým vzrůstem a robustním autorským dílem  
Ve filosofii pojem mohutnost označuje síly zodpo-
vídající za základní duševní projevy člověka (tzv  
duševní mohutnosti)  Užívá ho již sv  Tomáš Ak-
vinský, jenž rozlišuje mezi mohutností vegetativní 
(tělesnou) a mohutností smyslového vnímání, rozu-
mu, inteligence, vůle a citu  Pro Jiřího bezpochyby 
platí, a potvrdí to všichni jeho přátelé, že mohutnost 

K sedmdesátinám historika Jiřího Pernese

jeho duše, jeho dobrota a kamarádskost, jeho pra-
covitost, chuť jíst, pít a bavit se, jeho vitalita, zako-
řeněnost (samozřejmě zde na Moravě), celková chuť 
do života, galantnost a  obdiv k  ženské kráse jsou 
přímo úměrné mohutnosti jeho postavy  Neurotický 
a úzkostlivý hubeňour Franz Kafka kdesi ve svých 
Denících lítostivě poznamenává, že jenom v  těch 
skutečně plných nádobách dozrávají věci do svého 
dobrého konce  Nejenom literárně, ale tak nějak 
celkově, životně (vzpomeňme pověstnou Kafkovu 
bázeň před ženami)  I když je toto tvrzení samo-
zřejmě příliš generalizující, pro Jiřího Pernese bez-
pochyby platí (například žen se rozhodně nebojí)  
Více je zde skutečně více  A všichni to víme!

Vždy jsem obdivoval Jiřího obrovský rozhled 
a  sloní paměť, ale i  „lehkost pera“, mimořádnou 
čtivost a poutavost jeho textů, která se projevila už 
u jeho knižní prvotiny, strhujících „Spiklenců“  Ve-
dle odborných prací napsal řadu čtenářsky úspěš-
ných knih literatury faktu, z  nichž některé vyšly 

Jiří Pernes, Brno, 2010.
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v  našem nakladatelství i  ve více vydáních, napří-
klad úspěšní Poslední Habsburkové: Karel, Zita, Otto 
a  snahy o  záchranu císařského trůnu  Habsburkům 
se Jiří začal věnovat tak trochu „únikově“, protože 
toto téma nebylo tolik politicky exponované a ko-
munisty ideologicky střežené jako dějiny 20  století  
Přesto si je zamiloval, z jeho knih je to znát 

Pak jsou tu samozřejmě dějiny československého 
komunismu, Jiřího profesní a odborné téma, k němuž 
ho předurčil snad už sám rok jeho narození: 1948  
I zde dokáže spojit odbornou práci historika s „leh-
kým perem“ úspěšného autora literatury faktu, stačí 
zmínit např  knížky Takoví nám vládli (2003) či Ko-
munistky (2006)  Hodně jsme se pobavili, když přijal 
mou nabídku, aby zpracoval jakési „na hlavu posta-
vené“ (či zrcadlově převrácené) dějiny poválečného 
Československa, jak je tehdy ideologicky překrucoval 
lidový (rádoby)satirický týdeník Dikobraz  Nechal 
jsem v Univerzitní knihovně vypůjčit 45 svázaných 
ročníků tohoto nechvalně proslulého komunistické-
ho plátku, pročítali jsme je, vybírali z něj ty největší 
ideologické hovadiny a lži a Jiří k tomu psal vysvětlu-
jící komentář  Kniha vyšla v roce 2003 pod názvem 
Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945–1990 
a byla čtenářsky úspěšná  A kupodivu: nikdo z žijících 
potrefených autorů, kteří se za minulého režimu v při-
hlouplém týdeníku znemožňovali, nás nezažaloval 

Nespolupracovali jsme vždy pouze na knihách, 
měli jsme i jinou společnou ušlechtilou agendu  Po 
několik let jsme dávali dohromady naše úrody ze 
zahrad a společně ve Slavkově pálili skvělou meruň-
kovici a hruškovici  O „výpal“ jsme se poctivě dělili  
S  tím rozdílem, že Jiří si při své mohutnosti svou 
půlku vždy vypil, kdežto já starší ročníky zaarchivo-
val  Láhev samozřejmě dostane k  sedmdesátinám  
Když mi zemřel dědeček, od nějž jsem míval ovoce, 
pálit jsem přestal  Jiří vytrval (je vášnivý zahradník) 
a postupně to dotáhl k dokonalosti  Jeho „Perneso-
vica“ je pověstná a v loňském roce dokonce získal 
Pohár Absolutního vítěze za nejlepší slivovici v ob-
lasti  Nepochybně zaslouženě, neboť mači věnuje 

skutečně převelkou péči  Jak to vše stihne, se psa-
ním, bádáním a učením, opravdu netuším 

Jiří je, jak musí být z výše napsaného zřejmé, člo-
věk radostný, dobře zakořeněný v bytí  Ale i on jistě 
prožíval velmi těžké chvíle, zvláště když se stal před-
mětem očerňující mediální kampaně poté, co byl 
zvolen ředitelem Ústavu pro studium totalitních 
režimů  Každý, kdo tehdy pozorně sledoval tuto 
nehezkou kauzu, si musel všimnout, že se v ní na 
českou veřejnou scénu vrátil fenomén, který kdysi 
filosof Václav Bělohradský označil za „morální kýč“: 
odporné mediální moralizování, ostouzení a  pře-
krucování pravdy s cílem za každou cenu zlikvido-
vat politického či názorového oponenta  ÚSTR byl 
pro Jiřího drsná zkušenost, která ukázala, že pokud 
kolem vás někdo účelově rozpoutá kolotoč mediál-
ního běsnění s cílem vás očernit a diskreditovat, těž-
ko s tím něco naděláte  Jakmile začne jeden novi-
nářský šmok opisovat od druhého a demonstrovat 
na vás svoji „zásadovost“, veřejné debatě už nelze 
vrátit racionální základ  

Jiří byl ředitelem ÚSTRu jen několik týdnů, 
než byl odvolán  Tato kauza rozhodně nebyla jeho 
ostudou či osobní prohrou, byla ostudou a prohrou 
českých médií, která si nechala vnutit jednostranný 
falešný výklad a přiživovala se na likvidaci předem 
vybrané oběti  Byla prohrou zdravého rozumu, ur-
čité části profesních historiků a také kauzou, na níž 
se lámaly charaktery  Překvapivé bylo, že někteří 
lidé, jejichž posláním by mělo být nestranně studo-
vat historii komunismu a varovat před jeho prakti-
kami, např  veřejným zostouzením názorových od-
půrců prostřednictvím dezinformačních kampaní, 
se je neštítili používat, pokud šlo o jejich zájmy 

Důležité je jedno: Jiří v této kauze obstál se ctí, 
jakkoli byla zákeřná a ohavná  Choval se statečně, 
nenaříkal, bojoval až do konce  A hlavně to nijak 
nepoznamenalo jeho chuť dále bádat a  psát, ani 
jeho životní vitalitu a odvahu přijímat nové výzvy  
Právě v  takových situacích se pozná, že je člověk 
mohutný nejen postavou, ale i  vnitřně, duševně  
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Jsem si jistý, že se od Jiřího dočkám nejen dalších 
zajímavých knih a textů, ale určitě i jiných velkých 
překvapení v podobě přijatých výzev  

František Mikš, šéfredaktor časopisu Kontexty a šéfre-
daktor nakladatelství Books & Pipes Publishing. 

HiStORiE JAKO POZNáNí,  
PříBěH A RADOSt

Petr Fiala

Životní jubileum historika Jiřího Pernese mi při-
pomnělo, že se s  ním osobně znám přesně třicet 
let  Náš vztah se léty proměňoval, z  pracovních 
a posléze společenských kontaktů se postupně stalo 
přátelství  Délka a  povaha našeho „setkávání“ mě 
odvádějí od psaní studie o  jeho rozsáhlé a  úcty-
hodné vědecké a popularizační práci  K dokreslení 
předběžného portrétu Jiřího Pernese bych naopak 
rád přispěl několika poznámkami, které vycházejí 
z osobní zkušenosti  

Když jsem se poprvé v polovině roku 1988 se-
tkal ve Slavkově s  Jiřím Pernesem, jeho jméno už 
pro mě nebylo neznámé  Zabýval jsem se tehdy for-
mováním moderní české politické reprezentace na 
Moravě na přelomu 19  a 20  století a znal jsem tak 
jeho časopisecké studie věnované moravskému libe-
rálnímu politickému proudu  Věděl jsem také, že je 
snad jediným ředitelem muzea, který není členem 
KSČ  Nejspíše obě tyto skutečnosti – a doporuče-
ní lidí, kterým jsem věřil  – mě vedly k  tomu, že 
jsem se na něj do Slavkova obrátil  Byl jsem tehdy 
v  docela obtížné situaci  Dokončil jsem studium 
na brněnské univerzitě, ale vzhledem k  zapojení 
do samizdatových a  jiných nezávislých aktivit mě 
nikde nechtěli či nesměli (ale to bylo ve výsledku 
totéž) zaměstnat  Brno bylo zcela zapovězené, zkou-
šel jsem to jinde, ale bez úspěchu  Až pan ředitel 
Pernes mě ve Slavkově přijal, představil mi na tu 

dobu neobvykle moderní a  mezinárodně oriento-
vaný program muzea, ale hlavně mi bez ohledu na 
nepříznivé okolnosti nabídl místo historika  Ve slo-
žité době jsem sice nakonec skončil v muzeu v Kro-
měříži, ale tehdejšího postoje Jiřího Pernese jsem 
si nepřestal vážit  Pro mě bylo jeho gesto nesmírně 
důležité  Kdo zažil komunistický režim, s jeho nor-
malizační tichou brutalitou, absurdností a kafkov-
skou nejistotou, ten ví, že takové jednání ze strany 
ředitele instituce – navíc ještě tak trochu trpěného, 
protože bez správné rudé knížky – nebylo zdaleka 
ani samozřejmé, ani bez rizika  

Nemám rád laudatia, v nichž autor místo o osla-
venci mluví o sobě  Uvedená vzpomínka mě přived-
la na samu hranici tohoto nešvaru, vím  Jenže bez 
tohoto osobního svědectví by nebylo o Jiřím Perne-
sovi řečeno něco podstatného  Píši o  tom i proto, 
že v době podivných štvanic a útoků na jeho osobu 
v  souvislosti s  jeho jmenováním ředitelem Ústavu 
pro studium totalitních režimů si různí „kritici“ 
všímali právě jeho ředitelského působení ve Slav-
kově v době komunismu  Jiří Pernes tam ale sloužil 
historii, ne režimu  A dobře – v podmínkách, kte-
ré dobré nebyly  Stejně tak vedl po listopadu 1989 
Moravské zemské muzeum (1990–1992) a myslím, 
že mohl úspěšně vést i Ústav pro studium totalit-
ních režimů (2010), kdyby mu v  tom po krátké 
chvíli nezabránili lidé, okolnosti a závist, tentokrát 
už ve svobodných poměrech  Ale to je jiná kapito-
la, pro něj osobně jistě nepříjemná a nespravedlivá, 
přes kterou se Jiří ovšem přenesl s velkorysostí a ele-
gancí sobě vlastní  

Jiří Pernes tedy postupně vedl dvě významná 
muzea, byl ředitelem celostátní instituce a dlouhá 
léta vedoucím brněnské pobočky Ústavu pro soudo-
bé dějiny Akademie věd České republiky (od roku  
1993)  Takové položky má v  životopisu málokdo  
Kdyby však z toho někdo vyvozoval, že Jiří je typic-
kým manažerem výzkumných či kulturních insti-
tucí a vedoucím pracovníkem, vlastně by se mýlil  
Řekl bych, že tohle pro něj není podstatné  Něco 
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vedl jen tehdy, když to bylo potřeba, a nikdy jsem 
neměl dojem, že by se k tomu upínal, že by po ve-
doucí funkci toužil  A ani na ní nelpěl  Dělal to jak-
si vedle toho, co je pro něj důležité  Jiří Pernes je 
totiž především historik  Badatel v  tom nejlepším 
slova smyslu  Vědec, který zkoumá, analyzuje a píše 
proto, že ho to zajímá, že ho to baví, že „musí“  Ne 
kvůli vnějším okolnostem, ale prostě kvůli radosti 
ze samotného poznání 

Právě to je klíčem k šíři jeho odborného záběru 
a  množství publikací, které napsal  Najdete mezi 
nimi známé knihy o  habsburské monarchii, ale 
i o komunistickém útlaku v padesátých letech, bio-
grafii Františka Josefa I , ale třeba i Alexeje Čepičky, 
dějiny institucí, od Lidových novin až kupříkladu 
po brněnské Vysoké učení technické  Motivace pro 
výzkum a vznik jeho prací jsou nepochybně různé  
Vlastní inspirace, plnění výzkumného úkolu v rám-

ci pracoviště, někdy i zadání, když neodmítne pros-
bu, aby se ujal nového úkolu a něco napsal, jak se 
říká, na zakázku  Jenže Jiřího každé téma zajímá  
Píše, protože chce, i když je to vlastně úkol  Občas 
s ním mám možnost mluvit ve chvíli, kdy teprve 
vzniká jeho nová práce, nová kniha  A vidím, že bez 
ohledu na to, jak se k  tématu dostal, jím tak tro-
chu žije, nepohrdá jím ani ho neotravuje, zjišťuje, 
zkoumá, hledá souvislosti – to vše s radostí  Proto 
jsou také jeho práce čteny, a proto je znovu a znovu 
oslovován  Je na nich totiž vidět nejen jeho nespor-
ná erudice, obrovská šíře znalostí a bravurní zvlád-
nutí historického řemesla, ale také zaujetí tématem 
a vášeň pro psaní  Jiří Pernes se potřebuje zabývat 
věcmi, které jsou nové, nejsou v úplnosti zpracova-
né, které ho prostě zajímají  Nepíše pořád dokola 
o něčem, co už je dostatečně popsáno  Sám to pěk-
ně vyjádřil, když vysvětloval, proč po tolika úspěš-
ných knížkách o  Habsburcích toto téma opustil: 
„…najednou jsem měl pocit, že je to všechno vy-
prázdněné, že už o tom nemohu napsat nic nového  
Opakovat notoricky známé věci se mi nechtělo “ 

Ještě jedna věc je pro dílo Jiřího Pernese důleži-
tá  Styl a způsob psaní  Jeho historické knihy jako 
by vznikaly spíše v nějaké zahraniční tradici, než že 
by vyrůstaly z dlouhodobého sklonu části české his-
toriografie k pozitivizmu a někdy až nepochopitel-
nému scientismu, který nemá s historií jako inter-
pretativní vědou vlastně nic společného  V podání 
Jiřího Pernese je historie zase tak trochu uměním  
Sám by s  tím asi nesouhlasil, ale jeho esejistický 
styl v mnohém připomíná anglosaské autory  Proto 
jsou jeho knihy tak čtivé a vyhledávané  Jiří čtená-
ře vtahuje přímo do děje, dějiny jsou u něj příbě-
hem, dramatem s konkrétními okolnostmi  Už na 
začátku knih je čtenář zapojen do příběhu, dokon-
ce do konkrétní situace  Kupříkladu kniha Poslední 
Habsburkové je uvedena tímto obrazem: „Na por-
tugalském ostrově Madeira začínal nádherný jarní 
den “ Do dějin Omladiny v knize Spiklenci proti Jeho 
Veličenstvu je čtenář pozván větou: „Kalné studené  

Jiří Pernes na zahradě v Kobeřicích, 2012.
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ráno 2  prosince 1893 vůbec nenasvědčovalo tomu, 
že právě začíná sváteční den “ A třeba práce o Šviho-
vě aféře začíná slovy: „Kameloti Národních listů cí-
tili 4  března 1914 hned ráno, že budou mít skvělý 
den “ Autorem jsme vsazeni rovnou do konkrétní-
ho dne, do atmosféry, můžeme si představit i poča-
sí, jaké tehdy bylo  Příběh začíná, Jiří Pernes nás jím 
jistou rukou vede  Jako jeho to bavilo psát, nás to 
baví číst  Dějiny, jako příběh plný napětí, plasticky 
vyvstávají před očima  Zajímavost a poutavost ne-
jsou na úkor kvality, v pozadí stojí poctivá historic-
ká práce  No jistě, leckterý kolega historik nad tím 
ohrne nos, jako by čtivost a lehkost pera byly něco 
špatného  Nejsou  Myslím si stále více, že se naopak 
potřebujeme vracet k tomu, co kdysi bylo přiroze-
nou součástí humanitních a  sociálních disciplín  
K psaní, které směřuje odněkud někam, v němž je 
názor, vášeň pro věc, v němž se mluví o hodnotách, 
které má i funkci vzdělávací a osvětovou  Jiří Pernes 
dovede popularizovat nejen v knihách, ukazuje to 
kupříkladu i v médiích, v dokumentech, v televizi  
Jenomže to není snižování kvality, dobrá populari-
zace je těžká disciplína, je to něco navíc  Jiří Pernes 
ji zvládá výborně  S  tím souvisí i  jeho pedagogic-
ká práce  Docent Pernes vedle své badatelské práce 
v Akademii věd již více než dvacet let přednáší na 
různých vysokých školách  

Pěkně po staru bych řekl, že Jiří Pernes je vědec, 
badatel, spisovatel a v dobrém slova smyslu popu-
larizátor  Důležité ale je, že je taky buditel  Ne ná-
rodní, ale vlastenecký  Je přesvědčeným moravským 
patriotem, vlastencem, který s nelibostí nese sou-
časnou marginalizaci historické Moravy ve správ-
ním a  politickém smyslu  Však také ve své práci 
o dějinách moravanství Pod moravskou orlicí poctivě 
píše, že mu „současný politický vývoj na Moravě 
není lhostejný“, že by „jej rád ovlivnil a  čtenáře 
získal pro své názory“  Vskutku buditel  Pracovitý, 
přesvědčující, vysvětlující a  důsledně neagresivní  
V jeho pojetí si Morava zaslouží větší míru samo-
správy v historických hranicích, ale současně odmítá  

cokoliv, co by mělo nacionální rozměr, je „Čechem 
na Moravě“, který se cítí přece jen jinak než „Češi 
v Čechách“  

Pro své přesvědčení je také připraven nasazovat 
svoje jméno  Jiří je statečný člověk, i když neoká-
zale  Znám mnoho lidí, kteří chodí jen do skoro 
jistě vyhraných bitev, aby získali pozici či postavení 
a moc neriskovali  Jiří Pernes v politických věcech 
vytrvale chodí do předem skoro jistě prohraných 
bitev, protože mu jde o věc  Kolikrát byl na růz-
ných kandidátkách moravistických subjektů, ale 
třeba i ODA, kolikrát podstoupil volební kampaň 
na nějakém nevolitelném místě těžko volitelné kan-
didátky  Je připraven jít do bitvy, protože to poklá-
dá za správné, protože ho o to někdo požádá a on 
tomu věří  Nečeká, že mu to něco přinese, a ani si 
nic nedělá z  toho, že jeho jméno je někde na lis-
tině poražených  Mám s  tím bezprostřední zkuše-
nost  Podobně odvážně a  s  plným nasazením šel 
bojovat za ODS do senátních voleb v Brně  A  to 
v době, kdy stát se v jakémkoli moravském obvodu 
senátorem za ODS se rovnalo zázraku  Jiří Pernes 
se do toho pustil kvůli našemu přátelství, protože 
věří politice, kterou dělám, a protože mu jsou blíz-
ké některé konzervativní hodnoty, které prosazuji  

Jiří Pernes s Petrem Fialou, Kobeřice, 2017.
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Pomohl nám svým respektovaným jménem v těžké 
době  Pro mě neprohrál, ale důstojně obstál  

Homo politicus je Jiří Pernes už od mládí  Na 
konci šedesátých let se pod vlivem profesora Mez-
níka zapojil do pokusů o obnovu národně socialis-
tické strany, byl předsedou klubu mladých národ-
ních socialistů a  spolu s Mezníkovou skupinou se 
pokoušeli změnit tehdejší Československou stranu 
socialistickou  Na začátku normalizace to dopadlo, 
jak asi muselo  Byli rozehnáni, hlavní protagonisté 
zatčeni, Jiří Pernes byl ale nakonec pro své mládí 
přece jen ušetřen soudu a vězení  Kdysi mi o tom 
důkladně vyprávěl Jaroslav Mezník, ostatně to po-
drobně popisuje i ve svých pamětech Můj život za 
vlády komunistů (1948–1989), kde také v této sou-
vislosti Jiřího i  jeho zatčení zmiňuje  Antikomu-
nismus Jiřímu Pernesovi zůstal, chuť se společensky 
i  politicky angažovat také  Nenechat věci upadat 
a zhoršovat se  Psát, objasňovat, vzdělávat, vysvět-
lovat  Mluvil jsem o  vlastenci a  buditeli, jsem si 
vědom archaických konotací těchto slov, ale v tom 
nejlepším významu Jiřího vystihují  Žádná velká 
gesta, ani stopa nabubřelosti, jen léta drobné, dů-
kladné, vytrvalé práce bez ohledu na funkce, uznání 
a slávu  Jde svou cestou a ona je za ním vidět  

Moje poznámky k jubileu Jiřího Pernese by ne-
byly úplné, kdybych nezmínil ještě jednu stránku 
jeho osobnosti  Jiří má velké srdce, je to člověk 
nesmírně přátelský a  pohostinný, milovník nejen 
knih, ale i  jídla, dobrého pití a ovšemže žen, což 
sem sice nepatří, ale k správnému muži to samozřej-
mě ve vší počestnosti patří  A spravedlivě dodejme, 
že ženy také milují jeho, což už sem nepatří vůbec, 
ale je to prostě tak  Pro nás, jeho přátele, je důležitý 
nádherný mikrosvět, který i díky těmto všem svým 
láskám vytvořil se svou úžasnou manželkou Jitkou 
v Kobeřicích u Brna  Tam je jeho sídlo, jeho domov, 
tam tvoří nejen knihy, ale třeba i  skvělé pálenky 
a tam každoročně hostí spousty přátel a známých, 
kteří se zde cítí jako v ráji  V Kobeřicích u Pernesů 
je uprostřed vesnice vytvořena ještě jedna kouzel-

ná rodinná „obec“  Najdete tu krásně udržovanou 
zahradu, venkovské stavení vkusně a citlivě dopl-
něné moderní částí navrženou naším společným 
kamarádem architektem Svatoplukem Sládečkem, 
rozsáhlou a zajímavou knihovnu a hned vedle plo-
dy země a lidské práce (tedy přesněji řečeno práce 
manželů Pernesových), které je možné konzumo-
vat  Je to všechno jaksi zemité, vkusné, neokázale 
intelektuál ní a  současně zdravě venkovské  Co by 
mohl konzervativec více chtít? 

V závěru své první knihy, které se dostalo širší-
ho ohlasu, ve Spiklencích proti Jeho Veličenstvu, Jiří 
Pernes napsal, že lidé, jejichž osudy se zabýval, si 
„naši pozornost zasloužili svou odvahou, svou čino-
rodostí, tím, co udělali pro změnu světa k lepšímu“  
Myslím, že tato slova plně platí především o Jiřím 
Pernesovi samotném  Jeho odvaha, činorodost, vlas-
tenectví, buditelské úsilí, ale hlavně vzdělanost, lid-
skost a velké srdce činí náš svět lepší  Byli bychom  
sami proti sobě, kdybychom si toho nevšimli a kdy-
bychom mu za to nebyli vděční  

Petr Fiala, politolog a  politik; poslanec, předseda Ob-
čanské demokratické strany a  profesor politologie na 
Fakultě so ciálních studií Masarykovy univerzity. 

JiříMu PERNESOvi

Stanislav Balík

S  Jiřím Pernesem jsem se seznamoval nadvakrát  
Nejprve skrze jeho knihu o Františku Ferdinando-
vi d’Este, kterou jsem četl ještě na gymnáziu (poté 
jsem přečetl všechny jeho vydané knihy), posléze 
jako student jeho výběrového kurzu, který měl na 
brněnské historii  Kurz už nebyl věnován naší his-
torii předpřevratové (myšleno před převratem roku 
osmnáctého), ale historii komunistické  Byl to učitel 
laskavý a nepříliš náročný, takové ale tehdy v převa-
žující míře bylo liberální prostředí celé Filozofické 



36 Kontexty 3/2018

fakulty Masarykovy univerzity, kde jako externista 
působil  Obě jeho zmíněné učitelské charakteristi-
ky trvají vlastně dodnes, jak mohu posoudit z jeho 
rovněž externího působení na Katedře politologie 
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 

Když si zpětně vybavuji okolnosti, jež mě před 
lety přivedly k tomu, abych Jiřího Pernese vyzval ke 
spolupráci při výuce moderních českých dějin na 
politologii, je to vlastně příznačné – byl první aso-
ciací při hledání spolupracovníka pro dlouhodobou 
historickou osvětu  Spolu s kolegy jsem byl drcen 
mírou historické nevědomosti mnohých našich stu-
dentů, jimž scházely solidní základy pro orientaci 
v  dějinách  Pohár přetekl při jedné zkoušce, kdy 
studentka s vážnou tváří tvrdila, že posledním před-
listopadovým generálním tajemníkem ÚV KSČ byl 
Klement Gottwald  Po poradě s kolegy jsem oslovil 
právě Jiřího Pernese s otázkou, zda by nebyl ochoten 
vyučovat dva semestrální kurzy, jeden zaměřený na 
první dvacetiletí naší komunistické historie, druhý 
na druhé  Rád tehdy souhlasil a já jsem své nabíd-
ky nikdy nelitoval  Jeho kurzy patří mezi oblíbené, 
a to nikoli jen pro Pernesovu mírnost a  laskavost, 
ale především pro jeho širokou erudici a řečnickou 
obratnost  Častokrát ve studentském hodnocení 
čtu, že na Pernesovy přednášky se vyplatí chodit, 
ačkoli nejsou povinné, neboť je to velký pozitivní 
zážitek a přínos 

Tak, jak každoročně působí na několik desítek 
brněnských politologických studentů, působí už 
mnoho desetiletí na tisíce čtenářů svých knih  Byl 

pro mě od počátku příkladem historika, který ne-
přemílá už stokrát přemleté, ale provádí důkladný 
archivní výzkum, a přesto píše čtivě, takže mu ro-
zumí i  odborně neškolený laik  Právě obě zmíně-
né charakteristiky (původnost pramenů a  čtivost) 
usnadňují jeho popularizační historickou práci  Jiří 
Pernes zkrátka vypráví velké i malé příběhy našich 
dějin, a  tak pomáhá neustále obnovovat identitu 
národního společenství 

Byl a je mi blízký jeho důraz na politické dějiny  
I když jsem se o to již mnohokrát snažil, neumím si 
vzpomenout, jak se stalo, že jsem jej oslovil, zda by 
nebyl faktickým vedoucím mé historické diplomo-
vé práce (formálně jako externista tehdy vedoucím 
být nemohl)  Evidentně jsem chtěl někoho, kdo 
látce rozumí; snad mě nadchl při některé ze svých 
přednášek  Ať už ale byly mé motivy jakékoli, vý-
sledkem byla úspěšně obhájená diplomová práce, 
která se o několik měsíců později přetavila v mou 
první knižní monografii s  biblicky inspirovaným 
názvem Miloval jsem okrasu domu Tvého. Bludov-
ský monstrproces 1950–1952 (CDK 2000)  Již skoro 
dvě desetiletí tak mám Jiřího Pernese spojeného ne-
jen s historií, Habsburky a komunisty, ale i s mým 
rodným Bludovem 

Pane docente – všechno nejlepší, čistou hlavu, 
vstřícné archiváře, lehké pero a hojnost Božího po-
žehnání 

Stanislav Balík působí na Katedře politologie Fakulty 
so ciál ních studií Masarykovy univerzity a v CDK.
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Proč ses rozhodl věnovat celý profesní život právě his-
torii? Co tě na cestě k ní formovalo a utvářelo? Jak tě 
v tomto směru ovlivnilo například rodinné prostředí?
Především mě to vždy bavilo  Ale ve své rodině jsem 
byl výjimkou  Pocházím z  dělnického prostředí  
Všichni moji příbuzní se živili rukama  Otec i mat-
ka pracovali v továrně  Fakt je, že doma všichni rádi 
četli  Knížky patřily k samozřejmé součásti našeho 
života  Od malička jsem všechny peníze, které jsem 
měl, utrácel za knížky  

Myslím, že na mě mělo velký vliv místo, kde 
jsem se narodil  Bylo to ve Svitavách, i  když celá 
naše rodina pochází z Brna, přesněji řečeno z Tuřan 
u Brna  Zabýval jsem se rodokmenem a s pomocí 
jednoho svého kolegy jsem zjistil, že nejstarší zmín-
ka o rodu Pernesových je z roku 1643 právě z Tuřan 
u Brna  Dědeček, který se také narodil v Tuřanech, 
pracoval v brněnských vodárnách  A do brněnských 
vodáren jde vodovod od Svitav  To území byly už Su-
dety s převahou německého obyvatelstva  Češi tvo-
řili jen menšinu  Za první republiky platil zákon, že 
menšinové školy musely mít alespoň 40 žáků  Ředi-
telem brněnských továren byl patriot, pan inženýr 
Beneš, který věděl, že dědeček má čtyři děti  A tak 
ho přeložil do Březové nad Svitavou, aby svými dět-
mi posílil tamní českou menšinovou školu  Děde-
ček se projevil jako velký vlastenec  Měl nakonec 
sedm dětí, aby česká škola nezanikla  Zde dědeč-

„Pokud Pán Bůh dá,  
nezblbnu a neumřu příliš brzy…“
S Jiřím Pernesem nejen o historii 

Zdeněk Hazdra

kova rodina zůstala až do konce roku 1938, pak se 
vrátila do Brna  Ovšem v roce 1945 se přestěhovali 
zpátky do Březové  Proto jsem se také narodil ve 
Svitavách, kde byla nemocnice  Ten kraj na mě silně 
zapůsobil  I když je to jen 60 kilometrů od Brna, šlo 
o typické Sudety, souvisle osídlené německé území  
Spousta domů byla zničených  Dědeček mě vždy 
vodil a  říkal: tady bydlel „genosse“ Votava a  tady 
„genosse Pudyk“, ale psal se Budík  Dědeček bydlel 
v chalupě po Němcích, kde jsem našel třeba čepici 
SS nebo také kalendář sociálního demokrata z roku 
1898  Postupně jsem poznával vývoj rodiny, která 
tam původně bydlela  Jmenovali se „Familie Petr“  
Starý Petr byl sociální demokrat, ale jeho syn už na-
cionální socialista, a dokonce esesman  To všechno 
na mě mělo velký vliv a  podporovalo můj zájem 
o historii  Ve volných chvílích jsem si četl učebni-
ce dějepisu a  historické knížky  Četl jsem pořád 

V tomto ohledu tě zřejmě dědeček ovlivnil více než  
rodiče?
Určitě, v tomto směru měl na mě děda velký vliv  
Také mně imponoval, protože byl za Rakouska ná-
mořník  Vyprávěl mi historky, jak to bylo, když za 
první světové války bojoval za císaře pána…

Byl to dědeček, kdo v tobě probudil zájem o Habsbur-
ky – jedno z tvých životních témat?
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To asi ne, i když o nich mluvil jenom hezky  Stu-
dium dějepisu jsem skončil v  roce 1972, v  době, 
kdy vrcholila normalizace, a kdy se nedalo dějepis 
studovat objektivně a zejména o novodobých ději-
nách psát neideologicky  Jedním z  únikových ob-
dobí bylo 19  století, které nebylo tolik politicky 
exponované jako dějiny 20  století  Nejdříve jsem 
se zabýval dějinami politických stran na Moravě: 
moravských mladočechů, Moravské strany lidové, 
a  také Lidových novin Adolfa Stránského  Teprve 
později jsem přešel k Habsburkům  

Dnes si to málokdo dovede představit, ale Habs-
burkové byli v 70  a 80  letech tématem, které se 
nenosilo  O Habsburcích se mluvilo jedině špatně: 
300 let nás utlačovali a 300 let jsme pod nimi trpěli  
Domácí literatury k dispozici mnoho nebylo a za-
hraniční byla prakticky nedostupná  Až v  80   le-
tech vyšla knížka Osud trůnu habsburského, která 
však byla dost ideologicky zatížená  To mě vedlo 
k tomu, že jsem se začal Habsburky, přinejmenším 
v českých zemích, zabývat  Vadilo mi také, že ne-
existuje pořádná biografie císaře Františka Josefa I  
Rozhodl jsem se, že ji napíši  Skamarádil jsem se 
s  Ottou Urbanem  Jednou jsme se tak procházeli 
a ptám se ho: „Otto, co píšeš?“, odpověděl: „No ži-
votopis Františka Josefa I “ Povídám: „To snad není 
pravda, ten chci napsat já,“ a Otto řekl: „Můžeš, ale 
až po mně “ Skutečně, jeho knížka vyšla dřív  Ale 
mně se to později také podařilo 

Jak bys dnes zhodnotil vztah české společnosti k Habs-
burkům? Je nadále plný mýtů a stereotypů? Nebo jsme 
se po sametové revoluci dokázali od různých předsud-
ků vážících se k této dynastii oprostit?
Myslím, že dnes to skoro nikoho nezajímá  Lidé 
o  tom skoro nic nevědí, což souvisí i  s  obecným 
jevem, že lidí, kteří čtou, dost ubývá  Měl jsem ne-
dávno o Habsburcích přednášku v jedné malé obci  
Kupodivu přišlo asi 50 lidí  Připadal jsem si ale jako 
věrozvěst  Vykládal jsem jim o věcech, o kterých asi 
většinou vůbec neslyšeli, kromě toho, že jsme těch 

300 let pod Habsburky trpěli  Po přednášce mi ně-
kteří povídali: „Já jsem z toho zmatený, těch Frantů 
a Ferdinandů, o kterých jste mluvil, mně se to plete 
v hlavě “ Hlavním zdrojem informací jsou pro vět-
šinu populace filmy, jako je třeba Sissi 

Celkově si však myslím, že česká společnost do-
kázala stereotyp o Habsburcích jako utlačovatelích 
překonat  Týká se to ovšem vzdělanějších vrstev  Těm 
je jasné, že vztah mezi českou společností a Habs-
burky je třeba vnímat komplexněji, že docházelo ke 
vzájemnému obohacování, že Habsburkové nastou-
pili na český trůn v roce 1526 jako dynastie, kterou 
si čeští stavové dobrovolně zvolili  A volili ji až do 
vydání Obnoveného zřízení zemského v roce 1627,  
kdy se česká koruna stala pro Habsburky dědičnou  
Myslím, že díky historikům, jako jsou Vít Vlnas, 
Ivana Čornejová či Jiří Rak, se podařilo onen mýtus 
o třistaletém útlaku vyvrátit  

Patříš k těm, kteří litují rozpadu Rakousko-Uherska?
Jako moravský vlastenec musím říct, že to není 
škoda  Pokud by monarchie vydržela, i kdyby Ra-
kousko třeba válku prohrálo, ale monarchie zůsta-
la, tak by tady podle mě bylo „Velké Německo“  
Česky mluvící komunita by byla jen zanedbatelnou 
menšinou, podobně jako jsou Lužičtí Srbové  Za 
Habsburků by se podle mne prosadila myšlenka 
pangermanismu 

Máš mezi Habsburky nějakou oblíbenou postavu?
Mám oblíbenou tu, kterou většina české společnosti 
opovrhuje, Františka Ferdinanda d’Este, neobyčej-
ně houževnatého a cílevědomého člověka  Zároveň 
byl dost hendikepován svojí povahou  Neměl totiž 
normální vztah k lidem: uměl je buď milovat, nebo 
nenávidět  Je mi velmi sympatický svými názory na 
reformu monarchie, na její případné uspořádání 
a na otázku vypovězení války, což zásadně odmítal  
Obdivuji, jak dovedl být sám k sobě nesmírně kri-
tický, uvědomoval si, že jeho vzdělání je nedostateč-
né, a proto se snažil neustále zdokonalovat  Zaujal 
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mě svými životními postoji a  vizemi, politickým 
přístupem a konzervatismem  

Pojďme od Habsburků k aktuálnějšímu tématu, resp. 
k jednomu podstatnému letopočtu. Když se řekne rok 
1948, co se ti vybaví? S čím si ho spojuješ? 
Především s tím, že jsem se narodil  A později také 
s tím, jak jsem si postupně uvědomoval, v čem ži-
jeme  Jak jsem už řekl, pocházím z dělnické rodiny  
Oba mí rodiče byli až do roku 1970 členy KSČ  
V rodině jsme neměli nikoho, kdo by se zapojil do 
protikomunistické činnosti, kdo by byl zavřený či 
jinak perzekvovaný  Do svých 20 let jsem byl s růz-
nými kritickými výhradami přesvědčen, že je ten 
režim v pořádku  Nic jiného jsem neznal  Teprve asi 
tak od roku 1965 se mi dostávala do rukou exilová 
literatura, rovněž čeští historikové začínali psát svo-
bodněji, a tak jsem se seznamoval s tím, jak to bylo  
Pak přišla srpnová okupace  To vše mě utvrzovalo 
v názoru, jak je komunistický režim špatný, a že to 
začalo právě v roce 1948  Toužil jsem se dovědět, co 
se tehdy odehrálo a jak to bylo třeba s politickými 
procesy  Současně jsem se smiřoval s tím, že se to asi 
nikdy nedozvím, protože komunistický režim se za 
mého života nezhroutí  Pokládám tedy za obrovské 
štěstí, že dnes mohu onen hrozný systém svobodně 
studovat a poznávat  Rok 1948 je pro mě skutečně 
v mnoha ohledech klíčový 

Jak vzpomínáš na společenský a kulturní život druhé 
poloviny 60. let, když jsi studoval na vysoké škole? 
Do roku 1989 to bylo nejsvobodnější období mého 
života  Jako vysokoškolák jsem byl skoro dospělý 
člověk a dění okolo sebe jsem plně prožíval  Naši 
profesoři, kteří byli všichni členy strany, s  námi 
mluvili naprosto normálně, bez nějaké ideologic-
ké nalejvárny  Pamatuji si, jak profesor Válka přišel 
jednou do semináře plný radosti, že byla obnovena 
redakce časopisu Dějiny a současnost, která byla dří-
ve rozehnána  Pak ale přišla sovětská okupace a na-
stalo nesmírně dramatické období  

Zapojil ses nějak aktivně do politického dění?
Z  dob svého studia jsem měl poněkud zkreslené 
představy o letech 1945–1948  Domníval jsem se, 
že tehdejší společnost byla svobodná a demokratic-
ká  Dnes vím, že tomu zdaleka tak nebylo, byť se 
jednalo o společnost mnohem svobodnější než ta, 
kterou pak nastolili komunisti  Národní socialisti 
jako největší konkurenti či oponenti komunistů mi 
byli nesmírně sympatičtí  A když došlo k určitému 
politickému uvolnění, vstoupil jsem na jaře 1968 
do Československé strany socialistické (do roku 
1948 Československá strana národně socialistická, 
pozn  red )  Měl jsem obrovské štěstí, že v Brně se 
dala dohromady skupina nesmírně činorodých lidí, 
která proti stávajícím stranickým strukturám dost 
ostře vystupovala  Jednou z vůdčích osobností byl 
můj profesor Jaroslav Mezník  Vznikl také klub 
mladých národních socialistů, jehož jsem se stal 
předsedou  To trvalo do začátku 70  let, kdy mě 
společně s mnoha dalšími ze strany vyloučili 

Jak tě toto angažmá u národních socialistů ovlivnilo 
v dalších letech?
Moje první manželka pracovala na národním výboru 
města Brna na odboru školství jako úřednice či sekre-
tářka  Každý člověk měl svůj osobní spis, který ob-
sahoval nejrůznější věci včetně posudků  Když jsem 
se vrátil z  vojny, stal jsem se učitelem na základní 
devítileté škole ve Šlapanicích u Brna a potom přímo 
v Brně  Žena si vytáhla ten můj spis, aby zjistila, co 
tam o mně je  Objevila posudek z brněnské filozofic-
ké fakulty  Jediný posudek, ve kterém bylo napsáno, 
že Jiří Pernes byl v letech 1968–1972 členem ČSS  
Nebylo tam napsáno Československé strany socialis-
tické, ale jen ČSS  Manželka posudek ze spisu sebrala  
Myslel jsem si, že tím pádem o tom nikdo neví  Za-
pomněl jsem ovšem na to, jací jsou lidé  Takže když 
jsem po letech nastoupil jako odborný pracovník do 
Moravského zemského muzea, neuvědomil jsem si, 
že tam pracují někteří moji spolužáci, kteří si pama-
tují, že jsem byl v Československé straně socialistické  
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Na základě konkurzu, v němž jsem uspěl, jsem 
měl domluveno, že dostanu smlouvu na dobu ne-
určitou a nějaký plat  Když jsem ale přišel na kádrové 
oddělení, soudružka mi sdělila: „Soudruhu Pernesi, 
situace se změnila, nedostanete smlouvu na dobu 
neurčitou, ale smlouvu na tři týdny, a  plat bude 
také nižší “ Zeptal jsem se: „Co se stalo?“ a ona od-
pověděla: „Oklamal jste naši stranickou organizaci, 
neuvedl jste totiž, že jste byl členem Československé 
strany socialistické  Naše základní závodní organi-
zace KSČ a  vedení muzea to berou jako podvod  
Teď si vyžádáme posudek z filozofické fakulty, kde 
jste studoval, a podle toho, jaký ten posudek bude, 
tak se zachováme “ 

Přišel tedy ten posudek, který moje manželka 
vytáhla z onoho spisu  Naštěstí tam byl docela so-
lidní ředitel, který to vzal s nadhledem: „Soudru-
hu doktore, no tak jste byl členem Československé 
strany socialistické  Vždyť to byla složka Národní 
fronty  Na tom není nic špatného “ Nakonec mě 
tedy vzali  Jenže problém byl i v tom, že naše orga-
nizace Československé strany socialistické přešla do 
jakési ilegality, což přinášelo konflikty s estébáky  

Jak se to projevovalo? Vyslýchali vás?
Do brněnské organizace Československé strany so-
cialistické vstoupilo velké množství nových lidí, kteří  
odmítli její předlednovou politiku, a  ani okupace 
je nezlomila  Dokonce se jim na podzim 1968 po-
dařilo ovládnout městský výbor  Jelikož ten odmítl 
akceptovat usnesení Ústředního výboru ČSS, které 
vycházelo vstříc začínající normalizaci, rozhodlo ve-
dení strany o jeho rozpuštění  Místo toho jmenova-
lo správní komisi 

Jenomže lidé, kteří se věnovali se zájmem poli-
tice, se nerozešli a  nerezignovali  Scházeli jsme se 
dál v soukromých bytech  Povídali jsme si, co kdo 
slyšel na Svobodné Evropě, co vysílala vídeňská 
televize, někdo přinesl Svědectví, jiný zase nějaký 
leták  Vzniklo z toho Československé hnutí za de-
mokratický socialismus  Já v tom byl ten nejmenší  

V čele stáli profesor Mezník, dr  Šilhan, ing  Pokor-
ný a další  Začali spolupracovat s Jaroslavem Šaba-
tou a vyloučenými brněnskými komunisty 

Samozřejmě to nemohlo uniknout pozornosti 
StB  Začátkem 70  let nás všechny pozatýkala  Za-
tímco ostatní zůstali ve vězení, mě asi po 12 ho-
dinách výslechů pustili domů  Za měsíc si pro mě 
opět přišli  Vyslýchali mě ohledně toho, co jsme 
dělali  Jednou mě sebrali v  Olomouci přímo na 
autobusovém nádraží, když jsem se vracel z tamní 
vědecké knihovny, dopisoval jsem totiž diplomku  
Skončilo to soudními procesy, ve kterých byla vět-
šina účastníků těchto bytových setkání odsouzena  
Měl jsem štěstí, že jsem krátce potom šel na vojnu  
Dověděl jsem se, že nesmím být povýšen do důstoj-
nické hodnosti, provádět politická školení mužstva 
a že do stráže nesmím chodit s nabitou zbraní 

Ještě předtím si ale pro mě přijeli estébáci  Od-
vezli mě do nějaké restaurace a  začali mi nabízet 
spolupráci  Bál jsem se, a tak jsem jim dával vyhý-
bavé odpovědi: „Nevím, musím si to rozmyslet “ Za 
měsíc pro mě přijeli zase  Opět jsem váhal  Říkali 
mi: „Rozmyslete si to, budete končit vysokou ško-
lu, můžeme vám s ní pomoci, anebo ji také nemusí-
te dostudovat; nemáte kde bydlet, jste ženatý, máte 
malé děti, pomůžeme vám sehnat byt  Rozmyslete 
si to…“ Řekl jsem: „Dobře, rozmyslím si to “ Asi za 
týden jsem šel na vojnu  Během ní mě nekontakto-
vali  Během roku na vojně jsem vyspěl, zmoudřel 
a zmužněl  Když jsem se vrátil domů, asi za 14 dní 
mě zavolali znovu  Ale tehdy jsem jim už řekl, že 
profesora Mezníka si vážím, že je to můj přítel a že 
na to nemám povahu  Nevěřícně se na mě dívali 
a povídali: „Proč jste nám to neřekl hned?“ Odpo-
věděl jsem jim: „Protože se vás bojím “ Nikdo mi to 
asi nebude věřit, ale oni mi řekli: „Když z nás máte 
strach, tak my vás nemůžeme potřebovat  Lidi, kte-
ří se nás bojí, nepotřebujeme “ A  tím to skončilo 
a už mě nikdy nekontaktovali  

Nekontaktovali mě kvůli členství v ČSS, ale kvů-
li tomu, že naše činnost poté přešla do poloilegální 
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polohy  Všichni mí kolegové byli mnohem starší 
než já  Možná to byl důvod, proč mě neodsoudili  
Tehdy se říkalo, že politické vedení se rozhodlo ty 
nejmladší z toho vynechat 

Kdo tě během tvých studií nejvíce formoval a inspiroval?
Zmiňovaný Jaroslav Mezník, ale ani ne tolik jako 
učitel, v té době ani neučil, působil v brněnské po-
bočce Akademie věd  Na rozdíl ode mě se věnoval 
středověku  Přesto mi jako první dal přečíst Perout-
kovo Budování státu a radil mi, abych se zaměřoval 
na první republiku  Měl jsem ho rád jako člověka 
a  kamaráda  Ale jako učitel mě neobyčejně ovliv-
nil profesor Jordán  Byl velice zvláštní, samozřejmě 
to byl komunista, přednášel 19  století, vedl moji 
diplomovou i doktorskou práci  Zadával nám stu-
dium moravských politických stran v  19  století  
Dokázal nám vysvětlit, jak to máme dělat, získat 
náš zájem o tato témata  Přestože moc neuměl před-
nášet, dokázal být inspirativní  Druhým takovým 
člověkem byl Josef Válka, který byl ohromně dy-
namický a diskutoval s námi jako se sobě rovnými 

Jak se po návratu z  vojny dále vyvíjela tvá profesní 
dráha? Časem ses dostal do slavkovského muzea…
Měl jsem štěstí, že moje tehdejší manželka i tchý-
ně pracovaly na odboru školství národního výbo-

ru  Když jsem v roce 1973 přišel z vojny, sehnaly 
mi místo učitele  Začínal jsem jako učitel v 6  tří-
dě základní školy ve Šlapanicích u Brna, kde jsem 
učil dějepis, zeměpis, a dokonce i tělocvik  Po roce 
jsem přešel do Brna a učil jsem různě jako zástup 
za učitelky na mateřské dovolené nebo když někdo 
onemocněl  Tohle trvalo asi šest let  

Jednou jsem se dočetl, že v Moravském muzeu 
vyhlašují konkurz na místo metodika pro muzejní 
práci a kronikářství  Přihlásil jsem se a přijali mě  
Jezdil jsem po muzeích Jihomoravského kraje a já, 
který neměl s muzejnictvím žádnou zkušenost, jsem 
muzejníky učil, jak mají dělat muzejní práci, a kro-
nikářům radil, jak mají vést kroniky  Bylo to zají-
mavé i komické zároveň  Protože mi bylo hloupé, že 
o tom moc nevím, přihlásil jsem se na postgraduální 
studium muzeologie na Filozofické fakultě Univer-
zity Jana Evangelisty Purkyně  Takže nakonec se ze 
mě stal graduovaný muzeolog  Avšak tohle mě příliš 
neuspokojovalo  Věnoval jsem se sice dějinám mu-
zejnictví, ale do archivu jsem moc chodit nemohl  

Jako závěrečnou práci postgraduálního studia 
muzeologie jsem napsal dějiny zemědělského mu-
zejnictví v českých zemích  Poslal jsem ji do Česko-
slovenského zemědělského muzea v Praze se žádostí 
o  vydání, neboť žádná taková práce neexistovala  
Odpověděli mi, že bohužel knížky nevydávají, ale 
že se jim to líbí, a pokud bych chtěl, že bych k nim 
mohl jít pracovat  Souhlasil jsem  Nastoupil jsem 
jako historik do Československého zemědělského 
muzea, které sídlilo ve Slezské ulici  Bydlel jsem na 
Pohořelci v domě, kde byl fotoarchiv  Když kole-
gové odešli po práci domů, roztáhl jsem lehátko 
a přespával jsem tam  A když jsem chtěl dodržovat 
hygienu, abych nesmrděl, chodíval jsem do Podolí 
do bazénu  V muzeu jsem vydržel rok  A po roce se 
na mě zase usmálo štěstí, když můj kamarád Dušan 
Uhlíř v  roce 1982 opouštěl místo ředitele muzea 
ve Slavkově u  Brna a  šel dělat ředitele muzea na 
Špilberku  Byl členem KSČ a městský výbor KSČ 
měl zájem, aby tam nastoupil  Když ve Slavkově  

Jiří Pernes, 2013.
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oznámil, že chce odejít do Brna, řekli mu, že za 
sebe musí najít kvalifikovanou náhradu  A  on si 
vzpomněl na mě  Nakonec jsem tedy díky němu 
odešel do Slavkova  Až dodatečně jsem se dověděl, 
že tamní soudruzi mu řekli: „Ale soudruhu řediteli, 
ty jsi nám neřekl, že soudruh Pernes není členem 
strany  Takového člověka nemůžeme potřebovat “ 
Dušan Uhlíř jim odpověděl: „Soudruzi, soudruh 
Pernes sice není členem strany, ale můžete mu do 
ní cestu otevřít “ Na základě toho mě tam vzali  
Pravděpodobně by mi asi chtěli tu cestu otevřít, 
ale přišlo se na to, že jsem byl členem socialistické 
strany a že mě stíhala policie  Ale protože už jsem 
byl zaměstnaný a několik let jsem tam pracoval, tak 
mě nevyhodili  To už bylo v druhé polovině 80  let  
Zřizovatelem muzea byl Městský národní výbor ve 
Slavkově  Předsedou byl velmi slušný člověk, který 
asi nade mnou držel ochrannou ruku  

Zkoušeli tě přece jen do KSČ dostat?
Ne, členství v  KSČ mi nikdy nenabídli  Ale byly 
jiné věci  Chtěl jsem se přihlásit do vědecké aspi-
rantury (CSc )  Hlásil jsem se dvakrát  Pokaždé mě 
přijali, ale vše skončilo ve chvíli, kdy jsem jim dodal 
svůj životopis a ukázalo se, že jsem byl členem Čes-
koslovenské strany socialistické  

V roce 1988 mi jednou v kanceláři v muzeu za-
zvonil telefon  Ozvalo se: „Čest práci, tady Řiháček, 
krajský výbor strany  Soudruhu řediteli, potřebuji 
s tebou naléhavě mluvit “ Druhý den ráno jsme se 
potkali ve Slavkově  Říkal mi: „Ty ses soudruhu ře-
diteli dvakrát hlásil do vědecké aspirantury a nikdy 
ti to nevyšlo, protože jsi nedostal nomenklaturní 
souhlas krajského výboru  Musím ti říct, že dnes 
strana má zájem na tom, abys tu aspiranturu absol-
voval  Byli bychom rádi, kdyby ses ještě letos přihlá-
sil “ Přihlásil jsem se tedy na Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy  Avšak profesor Robert Kvaček 
mi říkal, ať se na to vykašlu, že to nemá smysl, stej-
ně tyhle tituly brzy zruší  Překvapeně jsem se na něj 
díval  No, aspiranturu jsem nedodělal 

A jak to bylo s pověstným VUMLem?
Do Večerní univerzity marxismu-leninismu museli 
chodit všichni vedoucí pracovníci  Prostě mi ozná-
mili: „Soudruhu řediteli, budeš chodit do VUMLu  
Přednášky se konají ve čtvrtek odpoledne, složíš 
zkoušky…“ Mohl jsem si vybrat, buď tam chodit 
a být ředitelem, nebo skončit… Mně na tom zá-
leželo zůstat ředitelem, protože jsme v muzeu vy-
tvořili docela dobrou partu lidí  Jako pracovníka 
jsem přijal Oldřicha Klobase, který byl v 50  letech  
politickým vězněm  Napsal například Jak se chodí  
v  laně nebo práce o  domácím protinacistickém 
odboji  Živil se ve slavkovské továrně jako sou-
stružník  Ale protože dostal chronický zánět ledvin 
a doktor mu řekl, že už tam nesmí pracovat, vzal 
jsem ho k nám do muzea  Jako další příklad mohu 
uvést Petra Fialu  Ucházel se o místo ve slavkov-
ském muzeu, ale nakonec šel pracovat do muzea 
v  Kroměříži  Nebo u  mě také působila Andrea 
Baršová, manželka sociologa Barši  Rovněž jsem 
dvakrát do roka pořádal besedy se spisovateli  Měli 
jsme tam Františka Kožíka, Josefa Nesvadbu, Vla-
dimíra Párala a mnohé další  To byly úžasné a smy-
sluplné akce  Nebo jsme dělali napoleonské oslavy  
Kvůli tomu jsem se dostal do konfliktu s  ideolo-
gickým tajemníkem OV KSČ  Vyrukoval na mě: 
„Soudruhu řediteli, jak si to představuješ  Uděláme 
s tebou krátký konec  Napoleon byl Hitler 19  sto-
letí, a ty mu tady stavíš pomníky “ Kvůli tomu se 
mi nechtělo opouštět místo ředitele, a tak jsem jed-
nou týdně navštěvoval VUML  Když potom přišel 
listopad 1989, většina z  nás, co tam chodili, za-
ložila ve Slavkově Občanské fórum  Znali jsme se  
z VUMLu…

Tím jsme se posunuli na konec 80. let. Překvapily tě 
listopadové události roku 1989? Čekal jsi, že by se 
mohl komunistický režim zhroutit?
Myslel jsem, že spíš proběhne určitá transformace, 
ale že nedojde k úplnému zhroucení  Ze slavkovské 
perspektivy drželi moc pevně v rukách komunisté  
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17  listopadu byl pátek  Začátkem dalšího týd-
ne, když se mluvilo o  tom, že vznikají Občanská 
fóra, jsme založili Občanské fórum také ve Slav-
kově  27  listopadu se konala generální stávka, do 
které se zapojila většina zaměstnanců muzea  Vidě-
li jsme, jak se na nás naproti z národního výboru 
soudruzi dívají  Říkal jsem si: „A to je konec “ Asi 
po čtvrthodině se na konci náměstí objevil chlapík 
s československou vlajkou a za ním šel zástup lidí, 
byli to dělníci ze slavkovských továren  Najednou 
byl na náměstí neorganizovaný tábor lidu, který 
skandoval: „Svobodu! Ať žije Havel!“ Tehdy jsem už 
začínal věřit, že je vše na dobré cestě, že ke změně 
přece jen může dojít 

Od sametové revoluce už uběhlo téměř 30 let. Čím si 
vysvětluješ, že k předání moci došlo tak rychle, až ne-
čekaně snadno? A že se tolik lidí za změnu postavilo?
Začnu tím druhým  Mě vždy fascinovalo, jak se ko-
munisté v únoru 1948 docela lehce dostali k moci, 
kolik lidí jim to umožnilo (bez nich by to nikdy 
nešlo) a jak dlouho je podporovali  I v 50  letech, 
kdy byl komunistický režim v  krizi a  mnozí za-
váhali, stejně pak KSČ podporovali  Ještě v  roce 
1968 všichni chtěli socialismus, byť s lidskou tváří 
a demokratický  Tvrdili, že jeho jediným strůjcem 
a budovatelem může být Komunistická strana Čes-
koslovenska  To je české specifikum  Když to srov-
náme s okolními státy, vidíme, že do Polska či do 
Maďarska byl komunismus přinesen ruskými bodá-
ky, k nám ne  

Jsem přesvědčen o tom, že 70  a 80  léta, onen 
odporný čas normalizace a  bezvýchodnosti, kdy 
komunisté zlikvidovali tisíce lidí, kteří se pokoušeli 
o  modernizaci a  demokratizaci socialismu, a  mís-
to nich dosadili do vedoucích pozic nevzdělance, 
kteří tady dvacet let vládli, musela všechny otrávit  
V listopadu 1989 občané čekali, že Husák a Jakeš 
půjdou do háje a že se budeme mít jako v Němec-
ku a v Rakousku, budeme cestovat a celkově se mít 
lépe  To přivedlo lidi na náměstí 

Nepochybně tento vývoj překvapil i mnohé funkcionáře.
Určitě, ale mnozí se přidávali k protestujícím  Pa-
matuji si, jak se předseda ONV ve Vyškově, kterého 
se všichni báli, stal jedním z ministrů ve vládě Petra 
Pitharta  Všechny si nás potom pozval do Slavkova 
a mluvil jako velký demokrat  I takové věci se děly…

Občas se setkáváme s názory, že tehdy lidé ani tolik ne-
toužili po svobodě a demokracii, jako spíše po srovnání 
životní úrovně se Západem, aby byly plné výkladní 
skříně a všichni se měli lépe. Hrálo materiální hledisko 
tak velkou roli? 
Určitě to hrálo svoji roli, ale nejsem si jistý, zda roz-
hodující  Každý žijeme v  nějakém okruhu lidí či 
v určité sociální bublině  V té skupině, v níž jsem se 
vždy pohyboval, jsme se samozřejmě chtěli také mít 
dobře, ale především nám šlo o svobodu, aby nám 
někdo nediktoval, co máme číst, co se smí nebo ne-
smí vydávat, jakou hudbu poslouchat, a hlavně aby-
chom mohli jezdit ven  To bylo příznačné alespoň 
tedy pro okruh lidí okolo mě 

Rok 1989 ti umožnil věnovat se tématům, o kterých jsi 
do té doby asi jen snil. Od Habsburků ses dostal k ději-
nám KSČ. To bylo hned po revoluci, nebo co bylo im-
pulzem, že sis řekl, že už se Habsburkům tolik věnovat 
nebudeš a zaměříš se na dějiny komunistické strany?
První knížka mi vyšla v  roce 1988  Jmenovala se 
Spiklenci proti Jeho Veličenstvu a pojednávala o his-
torii tzv  spiknutí Omladiny z 90  let 19  století  To 
už byla jiná doba, o deset let dříve by nevydali kníž-
ku někomu, kdo nebyl ve Svazu československých 
spisovatelů  Měl jsem domluvenou další knížku Ne-
jen rudé prapory o revolučním roce 1905  Pilně jsem 
na ní pracoval  Avšak v roce 1990 mi zatelefonovali 
s tím, že je to komunistický a socialistický a že to 
nevydají  A tak jsem začal psát životopis Františka 
Josefa I  Nikdy nekorunovaný český král, což byl můj 
sen  O Habsburcích jsem napsal ještě několik kní-
žek  Ale najednou jsem měl pocit, že je to všech-
no vyprázdněné, že už o  tom nemohu napsat nic 
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nového  Opakovat notoricky známé věci se mi ne-
chtělo  Mezitím jsem se stal ředitelem Moravského 
zemského muzea  Zrovna v té době, bylo to myslím 
v roce 1992, vyšel v novinách inzerát, že v Ústavu 
pro soudobé dějiny hledají odborného pracovníka 
pro období 1945–1948  Přihlásil jsem se  U poho-
voru seděl pan docent Kaplan, který mě ovšem vy-
vedl z omylu  Sdělil mi, že se jedná o chybu tisku 
a že pro léta 1945–1948 nikoho nehledají  Povídám 
mu, že bych rád dělal národní socialisty  Odpověděl 
mi, že na národní socialisty už mají jiného adepta, 
kterým byl dr  Jiří Kocian  Nakonec mě ale vzali 

S  jistou nadsázkou lze říci, že na základě inzerátu 
a  pohovoru s  panem docentem Kaplanem ses dostal 
k soudobým dějinám. Ale prvotní impulz nepochybně 
vycházel z tvého zájmu dovědět se, co a proč se odehrá-
lo v únoru 1948?
Hlavně mě zajímala 50  léta a mechanismus poli-
tických procesů  Vždy jsem si kladl otázku, proč 
komunisti popravili svého generálního tajemníka? 
A pak mě lákala problematika protikomunistického 
odboje  Už jsem hovořil o Oldřichu Klobasovi, kte-
rý pracoval ve slavkovském muzeu a kdysi působil 
v protikomunistické odbojové skupině Sodan  Po-
stupně mě seznamoval s dalšími lidmi, dnes jsou už 
všichni mrtví  Očekával jsem tedy, že v Ústavu pro 
soudobé dějiny se budu zabývat těmito otázkami 

Jistě nejen k  tomu jsi plně využil možností, které se 
naskytly po pádu komunistického režimu.
V mých očích je to ten největší zisk, který společ-
nost po roce 1989 má, že každý z nás může svo-
bodně studovat, poznávat a vyjadřovat se k věcem, 
které pokládá za důležité  Pro někoho to třeba tak 
důležité není, ale pro mě ano  

Kam se česká historiografie od listopadu 1989 posunu-
la? Jak se proměnila?
Trochu je to pro mě zklamání 

Navzdory oněm svobodným možnostem, které máme?
Snad právě proto  Je tady skoro 30 let svobody bá-
dání, a dosud nejsou k dispozici dějiny KSČ nebo 
dějiny československého exilu  Mám dojem, že čes-
ká historická obec nedokázala naplnit své poslání  

Čím to je?
Nevím  Osobně se snažím ze všech sil, abych to po-
slání svým vkladem pomohl naplnit  Ale objektivní 
výsledek tomu neodpovídá  Na rozdíl od Poláků, 
kde vyšly třísvazkové dějiny polského exilu, u nás 
nic takového není  A totéž platí i o dějinách KSČ  
Asi jsem už starý, ale nerozumím mladým, kteří se 
rozhodnou studovat dějiny komunistické strany 
a neumějí rusky  Myslí si, že když umí anglicky, vy-
řeší se tím všechno  A  na jejich práci je to vidět  
O to více se to snaží kompenzovat často až zbyteč-
ným bazírováním na otázkách metodologie  Místo 
toho, abychom se zabývali dosud nezmapovanými 
místy, utápíme se v metodologických konstruktech 

Čemu by měla historie sloužit? Co by mělo být jejím 
smyslem?
Především, pro historika by historie měla být dob-
rým a výnosným zaměstnáním, aby se nemusel obá-
vat o existenci, aby ji dělal rád a do práce se těšil bez 
ohledu na to, zda se jí věnuje 8 nebo 12 hodin denně  

Jiří Pernes, fotografie ze senátní kampaně v roce 2016.
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Pochopitelně společnost by měla něco o své mi-
nulosti vědět  Mě stále fascinuje, proč Češi vždy in-
klinovali k  levicovým řešením  Nejde jen o otázku 
února 1948  V roce 1921 došlo k rozkolu v sociální 
demokracii a komunistická strana se následně stala 
jednou z nejsilnějších stran v českých zemích, i když 
měla v programu rozbití republiky a svržení demo-
kratického režimu  Proč? Z  jakého důvodu? To by 
si měla společnost o sobě samé ujasnit  Na podzim 
1948 Slánský oznámil, že komunistická strana má 
2 640 000 členů  Tolik lidí bylo ochotno do ní vstou-
pit! I když potom přes milion členů vyházeli, pořád 
ve straně zůstával zhruba milion a půl členů, kteří za 
ní věrně stáli  Sociální otázka má zřejmě v sobě sil-
ný náboj, který dokáže demokratismus převálcovat  
Dovedu si dobře představit, že spoustu lidí v letech 
1945–1948 komunisté oklamali  Mluvili o demo-
kratickém socialismu, vylučovali diktaturu prole-
tariátu, že se obejdeme bez sovětských zkušeností, 
slibovali, že se lidé budou mít dobře  A občané jim 
dali hlas ve volbách  Ale už v 50  letech lidé viděli, 
co se děje  Myslím, že Češi mají mít špatné svědomí 
kvůli tomu, že se s tím v tak velkém počtu ztotožnili  
Rezoluce, které požadovaly smrt Milady Horákové, 
podle mě nebyly vynucené, šlo o spontánní projevy 
lidové vůle a  fanatismu  Samozřejmě je pravda, že 
v 60  letech se to společnost snažila nějakým způso-
bem napravit – výsledkem měl být socialismus s lid-
skou tváří  Ovšem skvrna z 50  let tady zůstává  Do 
těch svinstev nás nikdo nenutil  Naše společnost se 
musí zamyslet sama nad sebou  Je to v nás  Kdo nám 
zaručí, že se to neprojeví znovu? Není vyloučeno, že 
jednou může zase někdo takový přijít  Jestliže už spo-
lečnost udělala takovou zkušenost a jednou projevila 
slabost, není vyloučeno, že to může udělat opět…

A nemusí se vůbec jmenovat komunistická strana…
Přesně tak  Myslím, že komunisté jsou už tak his-
toricky zkompromitovaní, že snad nemají šanci  
Může to být jiné hnutí či jiná strana s líbivým pro-
gramem…

Domníváš se tedy, že jeden ze smyslů historie spočívá 
v tom, aby poukazovala na rizika, která mohou vést 
k nesvobodě…
A varovat  Proto je také důležitá role Ústavu pro stu-
dium totalitních režimů  Ze začátku jsem byl sice 
proti jeho vzniku, odmítal jsem totiž původní záměr, 
podle kterého se měly v  jedné instituci soustředit 
všechny materiály vzniklé z provenience KSČ – ne-
jen na úrovni ÚV, ale i krajů a okresů  To se ale netý-
ká jenom Prahy  Jsem přesvědčen, že tyto materiály 
by měly nadále zůstat v místě, kde vznikly  Jakmile se 
ta otázka vyjasnila, činnost ÚSTR jsem podporoval 

Ostatně stal ses předsedou Vědecké rady, což je poradní 
orgán ředitele ÚSTR, a dokonce jsi byl po velmi krát-
kou dobu ředitelem. Proč ses rozhodl ucházet se o tuto 
pozici?
Protože mi naprosto nevyhovovalo, jakým způso-
bem Ústav vedl kolega Žáček a  jeho nejbližší spo-
lupracovníci  Měl jsem možnost pozorovat to právě 
jako předseda Vědecké rady  Rovněž za mnou chodi-
li někteří zaměstnanci a vyprávěli mi o tamních po-
měrech  Rozhodl jsem se tedy přihlásit do konkurzu 
na ředitele, ale opravdu jsem nečekal, že uspěji 

Avšak došlo k překvapení: nevyhrál Pavel Žáček, ale 
ty. Paradoxně tak začalo asi nejméně radostné obdo-
bí tvého života. Přestože do té doby jsi byl všeobecně 
přijímán jako respektovaný historik, bezprostředně po 
tvém zvolení se proti tobě rozpoutala neuvěřitelná me-
diální a politická štvanice. Přitom jsem si zcela jistý, 
že naprostá většina odborných zaměstnanců ÚSTR si 
od tvého příchodu do čela hodně slibovala, spojovala 
to s velkými nadějemi. Ředitelem jsi nakonec byl jen 
šest neděl… Jak na to s odstupem let vzpomínáš? Jakou 
zkušenost sis z toho všeho odnesl?
Chtěl jsem z  ÚSTR udělat seriózní vědeckou in-
stituci, těšící se respektu ostatních partnerů  Zcela 
určitě to bylo nejhorší období v mém životě; pocit 
bezmoci, když jsem viděl, jak se na mě valí všechna 
ta špína, a já se nemůžu bránit, protože mě nikdo 
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nechce slyšet, a to včetně lidí, od nichž bych to ni-
kdy nečekal  První věc, která se proti mně objevila, 
se týkala toho, že jsem chodil do VUMLu, což jsem 
o  sobě prozradil redaktorovi Lidových novin Petru 
Zídkovi  Hned byl ze mě bolševik  Když jsem se 
hájil, že do VUMLu chodil každý profesor či kaž dý 
přednosta kliniky, bylo to marné  Když tohle ustáva-
lo, přišli s nařčením, že jsem plagiátor  Vím, že nej-
sem plagiátor, což naštěstí potvrdila i etická komise 
Akademie věd ČR  Obviňovali mě, že jsem v knize 
Svět Lidových novin uváděl pasáže z jedné diplomové 
práce o Arnoštu Heinrichovi  To je pravda  Problém 
byl ale v  tom, že redakce Nakladatelství Lidových 
novin původně nechtěla vydat vědeckou práci, přes-
to jsem prosadil aspoň nějaký poznámkový aparát  
V  textu jsem napsal, že pasáže o Arnoštu Heinri-
chovi čerpám z diplomové práce, dotyčné autorce 
jsem poděkoval a uvedl, že bez její práce by knížka 
nemohla vzniknout  Tam, kde jsem opravdu pře-
vzal její pasáže, jsem uvedl, že je to z její práce  Přes-
to ze mě udělali plagiátora  Nejhorší na tom všem 
byla bezmoc postavit se té špíně  Měl jsem tehdy 
sice nervy na dranc, ale myslím si, že bych to ustál, 
kdyby i Rada za mnou zůstala stát  Mnoho lidí mi 
vyjádřilo podporu mezi čtyřma očima, ale ty jsi byl 
jeden z mála, kdo se nebál učinit tak veřejně  Musím 
také zmínit Oldřicha Tůmu  Tehdy jsem si ho začal 
velice vážit  V mém rozhodnutí kandidovat na ředi-
tele ÚSTR mě podpořil  Zeptal jsem se ho: „A co 
když se to nepodaří, co pak budu dělat?“ Odpověděl  
mi: „Tak tě vezmu zpátky  A opravdu to dodržel “

Na závěr se ještě dotkněme tvého společenského a poli-
tického působení po roce 1989. Z národního socialisty 
ses stal pravicovým, konzervativně orientovaným člo-
věkem, navíc moravským patriotem. Proč by měla být 
Morava opět zemí s vlastní autonomií?
Znáš jedno staré úsloví? Kdo nebyl v mládí socialis-
tou, nemá srdce  A kdo jím zůstal i ve stáří, nemá ro-
zum  To je i můj případ  Ve dvaceti letech, kdy jsem 
byl členem Československé strany socialistické, se 

svým rodinným zázemím a výchovou v socialistic-
kých školách, jsem byl přesvědčen, že socialismus 
je to nejlepší, co může být  Samozřejmě socialismus 
jsem si spojoval (tak jako staří sociální demokraté 
či socialisté) se svobodou a demokracií  S přibýva-
jícími lety jsem na svět začal nahlížet jinak a stal se  
ze mě pravicově, až konzervativně založený člověk  

A co se týče Moravy?
Narodil jsem se ve Svitavách a všichni moji dohle-
datelní předkové pocházejí z Moravy  Jako historik 
vím, že český stát se dělil na historické země: Čechy, 
Moravu a Slezsko, Horní a Dolní Lužici  To, že ko-
munisté zemské zřízení zrušili, pokládám za nespra-
vedlivé nejen já, ale i soudobá Česká republika, která 
někdy začátkem 90  let přijala zákon, v němž se pra-
ví, že zrušení zemského zřízení bylo nespravedlivé  
Myslím, že by bylo lepší a spravedlivější, kdyby náš 
stát měl spolkové uspořádání, podobně jako v Ra-
kousku nebo v Německu  Moravská problematika je 
něco jako ponorná říčka Punkva: teče to v podzemí 
a pak to najednou vyvěrá obrovskou, až překvapu-
jící silou  V 60  letech byla Morava na pořadu dne 
a nebýt sovětské okupace, kdo ví, jak by to dopadlo  
V 90  letech do toho zase vstoupilo rozdělení fede-
race  Spoustu lidí, kteří žili na Moravě a kteří se po-
kládali za Moravany, to vyděsilo  Nechtěli republiku 
rozbít, byť vůbec nešlo o  rozbití státu, ale o  jeho 
spravedlivé uspořádání  Současný stav je víceméně 
kopie krajského uspořádání, které udělali komunisté 
v roce 1949 a které je dost nesmyslné  Samozřejmě 
dnešní představitelé státu a samosprávy ke změnám 
nepřikročí, protože kapři si svůj rybník nevypustí 

Jsi členem strany Moravané. Patříš také mezi její spo-
luzakladatele? Jak ses do této strany dostal?
Po roce 1989 jsem byl členem Občanské demokra-
tické aliance  Protože ODA byla stranou, která od-
mítala moravské iniciativy, vystoupil jsem a vstou-
pil do Hnutí samosprávné Moravy a Slezska  Těch 
moravských stran existovalo několik  Postupně se 
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před několika lety sloučily v politickou stranu Mo-
ravané, jejímž jsem členem  Ovšem strana je v hlu-
boké krizi a kdo ví, jak to bude 

Veřejné působení tě přivedlo i ke kandidatuře za ODS 
do Senátu. Co je ti blízké na ODS a proč ses rozhodl 
kandidovat zrovna do Senátu?
Především musím říct, že to byla společná kandi-
datura strany Moravané a ODS  A  také proto, že 
mě o to požádal můj přítel Petr Fiala  Na rozdíl od 
mnoha jiných lidí si myslím, že Senát smysl má, 
a vidím v něm pojistku demokracie, což už se ně-
kolikrát potvrdilo  Ostatně i  v  Senátu bych mohl 
otevřít moravskou otázku 

Jaké výzvy před sebou vidíš? Na čem pracuješ? Co by 
sis rád splnil?
Mám několik takových plánů, a  pokud Pán Bůh 
dá, nezblbnu a neumřu příliš brzy, tak doufám, že 

se mi je podaří splnit  Chtěl bych napsat životo-
pis Klementa Gottwalda  Jedná se o  jeden z  dlu-
hů, které má naše historická věda vůči společnosti  
Začátkem 90  let jsem prožil období, kdy pro mne 
bylo mnohem snazší než dnes získat nějaký grant 
a podporu pro cesty do zahraničí  Uskutečnil jsem 
spoustu výzkumných cest do Rakouska, Velké Bri-
tánie a Spojených států amerických  Nashromáždil 
jsem velké množství materiálů o poúnorovém exilu  
Napsání dějin československého exilu asi není práce 
pro jednoho člověka, to je spíš týmová práce  Ale 
přinejmenším bych k  tomu chtěl přispět několika 
zásadními studiemi  

Přeji ti hodně zdraví a úspěchů a děkuji za rozhovor.

Zdeněk Hazdra, historik, ředitel Ústavu pro studium to-
talitních režimů.
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Nedovedu už bohužel říci, jak se mi vlastně dostala 
do rukou Kalistova útlá kniha Tvář baroka, vzpo-
mínám si jen na její kapesní formát s Brandlovým 
Simeonem na obálce a na veliký dojem, který ve 
mně tehdy zanechala  Bylo to v  první polovině 
osmdesátých let, šlo tedy patrně o vydání mnichov-
ského Arkýře z  roku 1982, zmenšené pro účely 
pašování do Československa v  londýnských Roz-
mluvách (1983) 1 Zdeněk Kalista (1900–1982), 
politický vězeň z  let 1951–1960, byl sice roku 
1966 rehabilitován, v  době normalizace se nic-
méně ocitl opět v nemilosti a jeho knihy nesměly  
vycházet  

Poznámky, které zabloudily na okraj života
Zdeněk Kalista: Tvář baroka

Lenka Karfíková

Baroko bylo u nás tenkrát stále zatíženo stínem 
Jiráskova „temna“, nehodilo se tehdejší ideologii 
identifikující se s husitstvím a jeho estetika bucla-
tých andílků mi ani osobně nebyla zvláště blízká  
Kalistova kniha mi otevřela baroko zcela jiné, baro-
ko jako vzmach k nekonečnu uprostřed tohoto svě-
ta, jako nalezení božství v nekonečné dimenzi světa 
důvěrně známého  Šlo přece o dobu zaoceánských 
plaveb2 i  astronomických objevů,3 jež rozevřely 
nekonečný horizont prostorový, o  spiritualitu vel-
kých španělských mystiků, kteří nalezli ve své duši 
„hrad nitra“ přístupný nekonečnu 4 Bezmezno bylo 
hledáno iluzí perspektivy v  barokní architektuře 

téma: Exilová kniha mého srdce
Připravovaná publikace dvou historiků (Jiří Hanuš a Jiří Suk) Exilová kniha mého srdce přináší reprezenta-
tivní eseje na téma exilové odborné a krásné literatury  Vznikla na základě oslovení širokého spektra autorů 
(historici, sociální vědci, literární vědci, žurnalisté), kteří byli vyzváni, aby napsali kratší a čtivý esej  Zá-
měrem eseje je přitom vystihnout obsahový a estetický přínos zvolené exilové knihy, cílem je připomenout 
současným, zvláště mladým čtenářům exilové autory i jejich díla  Autoři esejů mohli zvolit autory všech tří 
českých exilových vln po roce 1948 (tedy generace exilu po roce 1948, po roce 1968, po roce 1977), přičemž 
se nijak nekladla omezení ideového charakteru  Naopak, cílem bylo mimo jiné ukázat pestrost exilové tvorby 
a její inspirativnost i pro dnešní dobu  Bylo možné vybrat i tituly, jejichž autoři v zahraničí nežili, ale vydávali 
tam svá díla  Kniha má jistý předobraz v publikaci Historická kniha mého srdce (ed  Jiří Hanuš, Brno 2015), 
která obdobným způsobem ukázala reprezentativní pohled české intelektuální obce na novější historickou 
produkci  Jistou podobnost je možné vidět ve sborníku věnovaném eseji Václava Havla Moc bezmocných 
s názvem Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří (ed  Jiří Suk, Praha 2016)  Vydání knihy je plánováno 
na podzim 2018 – v tomto čísle Kontextů přinášíme ukázku tří esejů jako malou ochutnávku 
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i v hudebním echu,5 stejně jako ve zmnožujícím zr-
cadlení6 – a ovšem také v absolutnu politické moci 7

Vnitřní nekonečno v barokních dílech je jakou-
si stopou imanentního božství, které bydlí v tomto 
světě, aniž by popíralo, ba spíše naopak zdůrazňuje 
„tíhu hmoty“, jak Kalista dokumentuje nejen na 
realistických výjevech mučednických, ale také kupř  
na Rembrandtově řeznické Porážce 8 V této tíze, ba 
„hrůze hmoty“ a skrze ni chce barokní duch nalézt 
absolutno s  jeho jinosvětskou povahou, která i na 
náš svět vrhá čarovný odlesk tajemství a záhady  Ba-
rokní rytíř Don Quijote de la Mancha bojuje – ni-
koli bez sebeironie typické pro baroko – uprostřed 
nástrah pozemského putování za svět jiný, v  jeho 
očích reálnější, který však svou čarovnou silou 
proměňuje i svět nejbližší 9 Terezie z Avily nachází 
v avilském klášteře Božího Vtělení Boha skutečně 
vtěleného, nejen ve zbičovaném Kristu, ale také ve 
své vlastní duši a v díle zakládání reformních kar-
melitských klášterů 10 Zrak obrácený k nekonečnu 
se v  baroku pojí s  činorodostí velmi praktickou, 
pracující v hmotě s její tíží i její svůdností  A stejně 
tak barokní Bůh není jen dárce věčného řádu, ale 
také on bez ustání pracuje v hmotě, a  proto v ní 
může být rozpoznán 11 

Barokní duch objevuje bezmezno i  v  tom nej-
vymezenějším, totiž v čísle, pro něž má tato doba 
zálibu nejen vědeckou, ale i šarlatánskou  Číslo zde 
nemá pouze „adjektivní“ význam ilustrace, ale stává 
se zajímavým samo o  sobě ve své povaze i  ve své 
aplikaci astrologické, která nekonečno kosmu spojí 
s nekonečnem duše 12 Jednota je hledána v mnohos-
ti se stále větším zájmem o mnohotvárnost samot-
nou, jak ji výmluvně postavily před oči nově obje-
vené mimoevropské světy s bohatstvím svých tvarů, 
barev, chutí a vůní  Také portrétní umění barokní 
doby dovede rozehrát pohádkové tvarosloví krajek, 
drapérií a krajin  Podobně i barokní literární meta-
forika hýří množstvím zvířecích a  ptačích druhů, 
stromů a květin  I zde nachází Kalista jakési absolut-
no spojující marnotratnou mnohost v jednotu zcela 

světskou a zároveň naprosto mimosvětskou  Tomu-
to kypícímu životu je protikladem jiné absolutno, 
„to, co se Nic nazývá“, smrt ve své drastické i mys-
tické síle, pro niž má baroko smysl mimořádný 13

Poslední máchovská narážka není samoúčelná, 
Kalista v  závěru své knihy ukazuje některé barok-
ní motivy, zejména právě nicoty a  smrti, ale také 
poetické krajinomalby u moderních českých básní-
ků – vedle Máchy jsou to rovněž jeho přátelé Halas 
a  Zahradníček (Kalistův spoluvězeň z  padesátých 
let), na které Kalista vzpomíná také v medailonech 
Tváře ve stínu 14 Hrůza smrti dolehla na Kalistu 
právě v  začátcích jeho zájmu o  barokní kulturu 
v zimě 1923–1924, kdy téměř zároveň zemřeli jeho 
otec i jeho přítel Jiří Wolker 15 V neméně barokním 
duchu se ke Smrtce v jejím „tanci nezadržitelném“ 
obrací i jeho pozdní básnická sbírka Veliká noc 16

* * *
Od své doktorské promoce v oboru historie roku 
1924 působil Kalista na Filosofické fakultě Univer-
sity Karlovy v Praze, pro nepřízeň doby však marně 
čekal na řádnou profesuru  Zmařily ji zavření čes-
kých vysokých škol za války v  roce 1939, komu-
nistický převrat roku 1948 a konečně normalizace 
roku 1969 17 O  práci historika ovšem vážně pře-
mýšlel a nechtěl se v ní spokojit jen s pozitivistickou 
snahou o co možná objektivní rekonstrukci zašlých 
období, ani zase s  romantickým subjektivismem 
nebo hegelovsko-marxistickou vírou v zákonitosti 
dějin  Pokoušel se vyhmátnout základní dynami-
ku zpracovávaného období, cosi jako jeho „duši“, 
ba obmýšlel dokonce založení nového odvětví his-
toriografie „dějin duchových“ 18 Na rozdíl od jeho 
habilitační práce Mládí Humprechta Jana Černí-
na z Chudenic: Zrození barokního kavalíra (Praha 
1932) a množství dalších publikací věnovaných ba-
roku i  době Karla IV 19 není Tvář baroka odbor-
nou studií technického rázu  Jde o  jakýsi autorův 
testament, diktovaný v době jeho slepoty od ledna 
do června 1976 a  přepisovaný péčí jeho blízkých 
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a přátel (autor v úvodu z roku 1980 děkuje krom 
své ženy také Františku Křelinovi, Pavlu Kyprovi, 
Stanislavu Sousedíkovi a dalšímu „nejmenovanému 
mladému žákovi“, Jindřichu Kabátovi) 20 

Podtitul knihy „Poznámky, které zabloudily na 
okraj života, skicář problémů a odpovědí“ mnohé 
o povaze knihy vystihuje, zároveň však zamlčuje, že 
se jedná o velmi zajímavou syntézu, v níž se autor 
skutečně pokusil přiblížit k  samé „duši“ baroka, 
k jeho vnitřní dynamice  Ta je sice dokumentová-
na na konkrétních příkladech, avšak na příkladech 
uváděných z  paměti, přetavených mnoha léty vě-
decké práce i osobní osamělé meditace, k níž měl 
Kalista příležitost nejen dobrovolnou, ale i  okol-
nostmi vnucenou  Nešlo jen o  dobu slepoty, kdy 
pozbyl možnosti číst, ale také o devět let strávených 
v komunistickém vězení za údajnou velezradu  

Proč Zdeněk Kalista jako rodák z Benátek nad 
Jizerou, městečka proniknutého barokní atmosfé-
rou kdysi rudolfínského zámku i  blízké Šporkovy 
Lysé a  poustevnického letohrádku Bon Repos,21 
a  jako žák Josefa Pekaře22 zasvětil svůj život právě 
baroku, by zdánlivě nepotřebovalo zvláštního vý-
kladu  Přesto jej autor podává a kořeny svého zájmu 
hledá již ve svém raném dětství, kdy jej úraz upou-
tal po dlouhé týdny na lůžko a ponechal dětskou 
fantazii odkázánu na svět spíše vnitřní než vnější, na 
hledání jiné skutečnosti za nejbližšími věcmi  Náš 
svět tak pro Kalistu již tehdy získal vnitřní dimenzi 
brány k tajuplnému jinosvětu, kterou později roz-
poznal také v barokní kultuře a spiritualitě 23 

S  tímto dětským prožitkem (na který vzpomí-
ná také ve svých pamětech sepsaných ve vězení)24 
podivuhodně koresponduje i  doba slepoty, v  níž 
byl Kalista znovu nucen obrátit se do nitra a hledat 
zde cestu k jiné skutečnosti za světem smyslovým  
Mezitím ovšem náš autor prošel nejen náboženskou 
konverzí, která vystřídala marxistické naděje jeho 
mládí, ale také důkladným studiem barokní poutě 
za tajemstvím vnitřního nekonečna  Síla jeho knihy 
tak není jen v její výpovědi, jakkoli poutavé a boha-

té, ale také v okolnostech jejího vzniku, které samy 
nesou jakousi tajuplnou barokní pečeť 

* * *
Když jsem Kalistovu knihu četla, bylo mi málo přes 
dvacet let a byla jsem studentkou evangelické teolo-
gie, patrně jediného humanitního oboru prostého 
marxisticko-leninské deformace, který bylo mož-
né v Praze osmdesátých let studovat  Snad v touze 
provokovat, jež je vlastní mládí, jsem tuto v exilu 
vydanou a  tajně do Československa propašova-
nou knihu uvedla v  seznamu své četby na zkouš-
ku z církevních dějin  Tehdejší evangelický historik 
Amedeo Molnár byl proslulý svou zálibou v „první 
reformaci“, kam krom valdenských počítal také hu-
sitství a Jednotu bratrskou (jakkoli její poslední bis-
kup Jan Amos Komenský byl pro něj již postavou 
„příliš barokní“, jak se jednou vyjádřil)  Tomuto 
nesmírně kompetentnímu a  strhujícímu učiteli  – 
který později zemřel za bouřlivých dnů na počátku 
roku 1990, kdy byl děkanem evangelické teolo-
gické fakulty – bylo možné vytknout mnoho věcí, 
ale jistě ne slabost pro barokní, tj  protireformační 
dobu  Přesto si ve zkušebním seznamu literatury 
vybral neomylně tuto knihu a  studentský výklad 
o ní vyslechl s nelíčeným zájmem  Nekomentoval 
nijak její málo evangelický charakter ani podezřelý 
exilový původ, naopak mě požádal, zda bych mu 
ji nemohla půjčit! Vrátil ji spořádaně, takže mohla 
posléze putovat dále z ruky do ruky, jak tomu bylo 
u  všech exilových knih, přicházejících z  neznáma 
a odcházejících rovněž do neznáma, poté co nám na 
chvíli poskytly své přátelství, chvilkové nebo trvalé  

Nejsem historik baroka a kvalitu Kalistovy kni-
hy nechci odborně posuzovat, mohu jen dosvědčit 
její fascinaci a  sílu, která se mi dnes zdá táž jako 
tehdy  Jen již dnes (naštěstí) nemá příchuť knihy 
zakázané a  také její hlavní myšlenka, baroko jako 
vhled do vnitřního nekonečna našeho světa i  lid-
ské duše, není úplné novum, nýbrž se pro mne od 
první četby Kalistovy knihy stala prismatem, jak se 
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dívat na mnoho děl barokní kultury a spirituality, 
mezitím snáze přístupných  Vždyť i  Kalista sám, 
od dětství obklopený barokní atmosférou Šporkova 
kraje, se podle svého svědectví k duši baroka poprvé 
přiblížil při návštěvě Říma v  roce 1923, kdy z ní 
ovšem dokázal vidět pouze „dynamickou rozpol-
cenost a  svárnost“, „gigantický zápas mezi materií 
a duchem“ a „prolomené perspektivy“,25 nikoli ještě 
vnitřní nekonečno, které k tomuto prolomení tíh-
ne, ducha, který pracuje v  samotné „tíži hmoty“  
Právě o  nich vydal svědectví ve své Tváři baroka  
„Co vlastně tvoří charakter baroka?“ ptá se tu Ka-
lista a odpovídá: „jiný svět“, k němuž „chce barokní 
člověk proniknout skrze tento svět“ 26

Poznámky:

 1 V katalogu Libri prohibiti jsem našla krom těchto dvou vydá-
ní doprovozených studií Jaroslava Opata ještě pozdější dotisk 
Rozmluvy, Londýn 1989  V této stati vycházím z pozdější pub-
likace v SPN, Praha 1992, které má odlišnou paginaci 

 2 Tvář baroka, s  26 n 
 3 Tamtéž, s  39 a 73 n 
 4 Tamtéž, s  29 n 
 5 Tamtéž, s  34 n 
 6 Tamtéž, s  93 n 
 7 Tamtéž, s  60 n 
 8 Tamtéž, s  21 n 
 9 Tamtéž, s  38 n ; 77 n 
 10 Tamtéž, s  54 n ; 96 n  K postavě Terezie z Avily jako typické 

barokní světice se Kalista vrací vícekrát, srv  kupř  Z  Kalista, Cti-
hodná Marie Elekta Ježíšova. Po stopách španělské mystiky v českém 
baroku, Křesťanská akademie, Řím 1975; nové vydání Karmeli-
tánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1992, zde s  32–73  

 11 Tvář baroka, s  98 n 
 12 Tamtéž, s  70–74  
 13 Tamtéž, s  107–109 
 14 Tamtéž, s  141–143; 147–149; Tváře ve stínu, první rozšířené 

vydání Torst, Praha 2016, s  238–255 a 499–534  
 15 Na bolestné události prosince 1923 a ledna 1924 Kalista vzpo-

míná ve svých pamětech Po proudu života, I, Atlantis, Brno 
1997, s  787–793 

 16 Báseň „Smrtka“ je součástí sbírky Veliká noc z let Kalistovy sle-
poty, která vyšla původně v  samizdatu a v Mnichově (Poezie 
mimo domov) roku 1987; nově Aeterna, Olomouc 1993 

 17 O svém působení na Filosofické fakultě a jeho obtížích až do 
svého zatčení v roce 1951 vypráví Kalista v druhém dílu svých 
pamětí Po proudu života, II, Atlantis, Brno 1996 

 18 Srv  Cesty historikovy, Václav Petr, Praha 1947 (přetištěno in: 
Zdeněk Kalista, Cesty historikova myšlení, Garamond, Praha 
2002)  Tyto úvahy zapůsobily také na Jana Patočku, jak na to 
aspoň Kalista vzpomíná v medailonu věnovaném tomuto filo-
sofovi v rozšířeném vydání knihy Tváře ve stínu, s  535–538  
O  nové disciplíně „dějin duchových“ mluví Kalista ve svých 
pamětech Po proudu života, II, s  618 

 19 Výběrovou Kalistovu bibliografii přináší Jaroslav Opat, in: 
Tvář baroka, s   165 n ; Jiřina Urbanová, in: Zdeněk Kalista, 
Cesta po českých hradech a zámcích aneb Mezi tím, co je, a tím, co 
není, Odeon, Praha 1993, s  23–27 

 20 Tvář baroka, s  11  Za informaci o „nejmenovaném mladém žá-
kovi“ děkuji prof  Stanislavu Sousedíkovi; prof  Jindřich Kabát 
svůj podíl na Kalistově Tváři baroka laskavě potvrdil 

 21 Na kraj svého dětství vzpomíná Kalista v pamětech Po proudu 
života, I, s  17–27  K zámkům v Benátkách n  J  a Bon Repos 
srv  také jeho výklad v knize Cesta po českých hradech a zámcích, 
s  53–77 

 22 Na svého učitele Josefa Pekaře, který jej přivedl k zájmu o baro-
ko, Kalista vzpomíná ve fragmentu uveřejněném v rozšířeném 
vydání knihy Tváře ve stínu, s  372–392, i ve svých pamětech 
Po proudu života, II, s  23–191; věnoval mu též monografii Josef 
Pekař (pův  1941), rozšířené vydání Torst, Praha 1994 

 23 Tvář baroka, s  13 
 24 Po proudu života, I, s  82–85 
 25 Po proudu života, I, s  724  
 26 Tvář baroka, s   22  V  Cestách historikových (str  126) mluví 

Kalista o dvojí tendenci baroka: „tendence ponořující se s ja-
kousi nenasytností v tento svět a jeho realitu a tendence ob-
racející se se stejnou silou k transcendentnu, do oblasti světa 
duchového, a  snažící se postihnouti jistým maximálním vy-
pětím hmoty nehmotné či nadhmotné“  Mám za to, že ve 
Tváři baroka představuje již Kalista tuto dvojí tendenci jako 
tendenci jedinou, jako samu vnitřní dynamiku baroka či jeho  
„duši“ 

Lenka Karfíková, teoložka, filosofka, překladatelka 
a editorka. Zabývá se především středověkou teologií 
a filosofií.
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Na obálce prvního knižního vydání Prometheových 
jater (’68 Publishers, Toronto 1985) je použita au-
torova koláž  Z obrazu Hieronyma Bosche vybral 
jednu z hrozných tváří, posmívající se Kristovi vle-
koucímu kříž na Golgotu, a umístil ji do malého zr-
cadla s  rukojetí  Kdo bere knihu do ruky, může 
v zrcátku vidět vzkaz a otázku: v každém je přislu-
hovač zla; jak by ses zachoval tváří v  tvář utrpení 
nevinného? Torontské vydání obsahuje další koláže 
s antickou a biblickou tematikou fanatismu, nená-
visti a utrpení  Jak vidno, se skutečností válečného 
a poválečného totalitarismu se Jiří Kolář vypořádá-
vá uměleckými prostředky vrcholného modernis-
mu  Sahá hluboko do mytologických a  nábožen-
ských, literárních a výtvarných tradic a konfrontuje 
s nimi své básnické úsilí  Antickou inspiraci nachází 
v mýtu o Prometheovi, který trpí za vzpouru proti 
bohům; křesťanským impulsem je mu dantovský 
žánr transponovaný z Božské do „každodenní ko-
medie“ lidí ve velkoměstě dvacátého století; zásadní 
vliv má český expresionista Ladislav Klíma a jeho lí-
čení dějů v Postmortalii, kde vládne děsivý rozklad; 
vedle toho odkazuje na díla ruských spisovatelů 
Leonida Nikolajeviče Andrejeva a Ivana Sergejeviče 
Šmeljova: v prvním je vylíčeno Lazarovo svědectví 
o  smrti, v druhém běsnění bolševické revoluce na 
Krymu  Do zrcadlového prostoru své sbírky Kolář 
vřadil také český překlad básně Thomase S  Eliota 
Dutí lidé 

Moderní básník Kolář chce být svědkem „osu-
dovosti“ a dovolává se těch hlasů, které o ní silně 

umělecky vypověděly  V masové a strojové civilizaci 
ji hledá v antinomiích obyčejného života zesílených 
jejími výjimečnými stavy  Kolářův „mýtus všedního 
života“ kotvil v programu Skupiny 42, jejímž čle-
nem byl za nacistické okupace  V mechanizovaném 
a byrokratizovaném světě, s  jeho nejvíce odlidště-
nou modalitou  – válkou, je všední život místem, 
na němž se odehrává dramatický zápas o hodnotu 
lidskosti  Kolář se mučí otázkou, zda umělec smí 
konkrétní případy tohoto dramatu učinit svým té-
matem a látkou  A odpovídá na ni kladně, jelikož 
intenzivně vnímá propast mezi absolutními nároky 
nových pozemských náboženství  – nacismu a  ko-
munismu – a křečovitou, morálně nejednoznačnou 
existencí lidí hledajících pevný bod na chvějící se 
zemi  Proti monologu ideologie staví polyfonii lid-
ských hlasů 

Žánrově jsou Prometheova játra různorodá, obsa-
hují básně, básnické experimenty, deníkové zázna-
my, komentované úryvky a parafráze ze stalinského 
tisku  Programový modernista Kolář se snaží po-
stihnout přízračnou a unikavou realitu z více stran 
a úhlů  V první části sbírky, nazvané „Skutečná udá-
lost“, experimentuje se záznamy dvou děsivých udá-
lostí  Hororový osobní příběh pomateného muže, 
který se při vyprávění žoviálně obrací na nepřítom-
nou ženu, již možná zavraždil, propojuje s krátkou 
povídkou Žofie Nałkowské U trati, v níž za přihlí-
žení strachem paralyzovaných vesničanů je nakonec 
jedním z nich pod „úředním“ dohledem strážníků 
zastřelena zraněná židovská žena, jež se pokusila 

Básník a totalita
Jiří Kolář: Prometheova játra

Jiří Suk
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uprchnout z  transportu  Krajním experimentem  
se Kolář pokouší co nejpůsobivěji vyjádřit lidskou 
existenci drcenou neštěstím, které přináší někomu 
šílenství, někomu smrt, někomu příležitost, většině 
pak nemohoucnost a lhostejnost  Koláře vede urput-
ná snaha učinit z řeči nástroj, který dokáže osudové 
události nejen sugestivně evokovat, ale navíc ještě 
vytěžit maximální účinek z jejich vzájemného pro-
stupování a potencování  Vlisováním různých svě-
dectví o neštěstí do sebe předvádí svět jako hrůznou  
grotesku, v níž lidstvu vládne nelidský zákon odpo-
jený od zdrojů milosrdenství  Úsilí vyjádřit totalitní 
peklo prostřednictvím slovních manipulací v  Ko-
lářovi zároveň posilovalo skepsi k možnostem řeči  
Proto také mísí více žánrů a dovolává se jiných, po-
dobně zasažených svědků 

Jen na základě zjitřeného vnímání a bez nápově-
dy politické filosofie chápe stalinismus, jenž „předčil 
vše, co znamená zoufalství navěky“, jako sourodé 
pokračování válečné mašinerie jinými prostředky  
Ve  třetí části sbírky nazvané „Každodenní kome-
die“, inspirované Klímovou Postmortalií a Genorem 
jako její přízračnou bytostí, se pokouší číst v lidském 
vědomí, v němž se osobní drama prolíná s osudem 
společnosti zasažené vražedným fanatismem komu-
nismu  Ukazuje, jak je do tohoto vědomí vtlačena 
všudypřítomná nejistota a strach  Na prolínání růz-
ných vrstev obsedantně vnímané skutečnosti, které 
se odehrává v neklidné mysli na hranici zdravého 
rozumu, Kolář sugeruje apokalyptickou atmosféru: 
„Jak dlouho může trvat, než přijde? Tajný, tajný!“ 
„Jak dlouho může trvat tento čas, tento věk nábo-
ženství, než se všechno zřítí?“ V bezčasí apokalypsy 
se hrůzy stalinismu prolnou se středověkým tancem 
smrti v Čechách zasažených morem: „Hliněný zvon 
a  mrtví uvnitř rozhoupávají ztuhlé srdce: MOR 
mormor MOR mormor MOR mormor…“ Apoka-
lypsa je u Koláře naruby obrácená utopie: „Všichni 
předvídají konec  Všichni předvídají rajský věk  (…) 
Všichni prorokují konec  Všichni kráčejí k  šťastné 
budoucnosti  Cítím veliký měsíc padat na dlažbu…“

Sbírka byla v  roce 1950 psána pod velkým tla-
kem mířícím osobně na básníka, jenž byl krátce po 
únoru 1948 stigmatizován jako zrádce socialismu  
Zdaleka nebyl jediným umělcem, nad nímž se vzná-
šela hrozba likvidace  „Může přijít pán s odznakem 
nebo v koženém plášti / A učiní všemu konec “ Ko-
munistickou revoluci, které jako syn z rodiny zasa-
žené bídou věřil, charakterizuje teď jako všestran-
né zhroucení československé demokracie, zakryté 
vikslajvantovou alegorií konečného vítězství nad 
kapitalismem a jeho válečným bastardem fašismem  
Básník Kolář postupuje proti proudu „nevinné“ 
dobové lyriky vědomě jako „zrádce“, „tmář“ a „por-
nograf“  V prostřední části sbírky, nazvané „Jásající 
hřbitov“, vydává svědectví o každodennosti stalinis-
mu prostřednictvím deníkových komentářů a aforis-
mů  Co kolem sebe vidí (a  co očarovaní stalinisté 
prohlédnou, až bude oficiálně odsouzen „kult osob-
nosti“), charakterizuje s lapidární ostrostí: „udavač-
ství je revoluční bdělostí“, „ponižování důstojnou 
sebekritikou“, „žalářování splněním nejvroucnějšího 
přání převýchovy“  Lamentuje nad davovou zasle-
peností a nevědomostí: „všichni přemýšlejí o lidstvu 
a nikdo nemyslí na člověka“, „všichni si přejí vzkřísit 
svět a nikdo nevidí živého“, „všichni pracují na nej-
větším díle dějin a žádný neví, co dělá“  

Nad snahou finalizovat dějiny vysloví Kolář jed-
noznačný soud: „Totalita vede ke zvířeckosti “ V ad-
resných replikách neváhá častovat stalinisty týmiž 
zvířecími příměry, kterými oni cejchují své oběti:  
„Co je partajní zrůda, kdo jsou Štollové, a co jsou 
kostelní myši proti potkanům nahoře “ Význam-
ným příznakem pádu je, jak jej využívají spisovate-
lé, považovaní za avantgardu a svědomí národa, ke 
svým kariérám  „Není větší mrvy nad spisovatele, 
který si umíní dobýt slávu nebo moc “ Se „svin-
stvem dnešní literatury“ jsou ve strojopise spojová-
ni konkrétní funkcionáři – Ladislav Štoll, Zdeněk 
Nejedlý, Jiří Taufer a řada dalších  Válečnou politi-
ku, jež mává praporem MÍR, Kolář charakterizuje 
jako dosud nevídanou manipulaci s masami, když  



54 Kontexty 3/2018

píše o „zrůdách, jež dnes tancují s lidstvem ve všech 
těch kremlech na celém světě“  Děsí ho poddaj-
nost mladých lidí, kteří na shromážděních buráce-
jí, „předhodí-li jim některý z řečníků jako hladové 
zvěři slovo Stalin, Gottwald…“  Stalinismus je pro 
něj „věkem náboženství“ s bizarními rituály, „pus-
tinou okulisovaného náměstí“ a „tvářemi bohů So-
větského svazu“ 

Kolářova konkluze z  toho všeho je překvapivě 
prostá: „Všechna veliká zla vznikají hlavně z toho, 
že si lidé umiňují být někým, kým vskutku nemo-
hou být “ „Člověk, který se snaží ze sebe udělat 
něco víc, než je, učiní ze sebe vždycky jen zrůdu “ 
Pro rozhodování na úrovni státu, o světové velmoci 
nemluvě, to ovšem platí absolutně a důsledky tako-
vé pýchy jsou strašlivé 

* * *
Knihy mají své osudy a  my jsme do nich někdy 
podivuhodným způsobem zapleteni  Prometheova 
játra jsem četl krátce po roce 1989 jako fascinují-
cí svědectví o době, která právě minula  Život pro 
nás jako by začínal znovu, od července 1989 jsme 
se ženou vychovávali syna Marka  Sílu Kolářovy 
poezie násobil příběh o objevení strojopisu Státní 
bezpečností, zatčení, obžalování a odsouzení autora 
počátkem padesátých let  Když bylo dílo, doprová-
zené touto legendou, v  příznivém čase pražského 
jara 1968 konečně připravováno k  vydání, přišla 
další pohroma v  podobě srpnové invaze a  kapi-
tulace  V  prosinci 1969 byly při poslední tiskové 
korektuře na žádost redakce autorem škrtnuty dal-
ší pasáže, v následujícím roce byla většina nákladu 
zničena a kniha se jako mnoho dalších nedostala do 
knihkupectví  V roce 1979 byla Prometheova játra 
na základě dochovaných tiskových korektur publi-
kována v Havlově samizdatové Edici Expedice  Rok 
poté odjel Kolář, signatář Charty 77 a světově uzná-
vaný výtvarník, na oficiální pozvání do Francie, 
kde se rozhodl zůstat  V roce 1982 byl v nepřítom-
nosti podruhé odsouzen k  ročnímu vězení a  ztrá-

tě majetku  Manželka Běla za ním mohla přijet až  
v roce 1985 

V tomto roce vychází sbírka poprvé knižně v exi-
lovém nakladatelství manželů Škvoreckých ’68 Pub-
lishers  V roce 1990 je publikována v Českosloven-
ském spisovateli  O deset let později je vydána znovu 
v jednom ze svazků Kolářových Spisů, editovaných 
Vladimírem Karfíkem, a  text obsahuje již i  ty pa-
sáže, které autor v roce 1969 škrtl  Stále však není 
k dispozici znění podle původního strojopisu, který 
je považován za ztracený  V  roce 2012 je objeven 
v Archivu bezpečnostních složek jako součást Kolá-
řova vyšetřovacího spisu z let 1952/1953 na základě 
žádosti mého syna Marka, tehdy studenta historie, 
který se na mé doporučení rozhodl věnovat příbě-
hu tohoto díla a  jeho autora  Díky nálezu vychází 
v roce 2016 – šestašedesát let po napsání a čtrnáct 
let po autorově smrti – definitivní verze Prometheo-
vých jater v péči editorů Jakuba Říhy a Petra Šrámka 

Vyšetřovací spis vypovídá o okolnostech, k nimž 
se Kolář za svého života blíže nevyjadřoval  Strojo-
pis sbírky, jenž neměl šanci být publikován, svěřil 
svým nejbližším přátelům  – básníkovi Františku 
Hrubínovi, výtvarníkovi Kamilu Lhotákovi, literár-
nímu kritikovi Václavu Černému a několika dalším   
Z vydaných memoárů a korespondence je zřejmé, 
že dílo bylo ve zmíněném kroužku osobností české 
kultury okamžitě oceněno jako výjimečná umělecká 
výpověď  „Nečetl jsem nic, co by tak šíleně a suges-
tivně vyjadřovalo dobu,“ psal Hrubín 17  července 
1952 Černému  A právě u Černého v šuplíku pra-
covního stolu byl strojopis, postoupený mu Hrubí-
nem, nalezen 18  září 1952 při domovní prohlídce  

Při svědeckých výpovědích na Státní bezpečnosti 
neexistoval žádný rozumný důvod tvrdit, že v bás-
nické sbírce plné ostrých invektiv na adresu stalin-
ského režimu se skrývá mimořádné dílo, jež se zařa-
dí k vrcholům českého písemnictví  Takový úsudek 
a predikce by nikomu a ničemu nepomohly  Černý, 
Hrubín a Lhoták před vyšetřovateli Státní bezpeč-
nosti Prometheova játra ve vzájemné shodě bagate-
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lizovali jako literárně nehodnotné, psané ve vztek-
lé  reakci na oficiální zavržení autora  Z  nutnosti 
(pravděpodobně po domluvě s Kolářem) je charak-
terizovali jako exces; Hrubín v  tomto duchu pro-
hlásil, že postrádají „uměleckou cenu“  Funkcionáři 
komunistické bezpečnosti a justice by je i bez toho 
ocejchovali jako „ohavné básně“ a „literární škvár“, 
jehož autor „spekuluje na návrat kapitalismu“  

Podporučík Státní bezpečnosti Olšaník, jeden 
z prvních pozorných čtenářů Prometheových jater, byl 
z „nesmyslných básní“, které „nemají ani hlavy ani 
paty“, převážně zmatený  Přesto měl snadnou práci, 
stačilo, aby ze strojopisu vybral necelé dva tucty pa-
sáží s  „protistátním“ obsahem, a obvinění bylo na 
světě  Klidně si mohl odpustit jejich parafrázování, 
účinek byl i tak drtivý; ďábelští manipulátoři s vyšet-
řovacími protokoly ve vykonstruovaných politických 
procesech, pokud by byli i v tomto případě pověřeni 
vyšetřováním, by těžko vymysleli expresivnější cha-
rakteristiky zavilé nenávisti ke státnímu zřízení, za 
něž se uděloval nejvyšší trest  Státní bezpečnost však 
vyhodnotila situaci jako ideální pro získání velmi 
cenného agenta v jednom z center pražské intelek-
tuální a umělecké elity  Z kusých dokladů je zřejmé, 
že od 24  listopadu 1952 do 7  února 1953 byl Ko-
lář postaven před osudové rozhodnutí  Byl v plném 
významu toho slova pokoušen  Na počátku tohoto 
intervalu stojí v záznamu, že „vystoupil s upřímnou 
sebekritikou a má snahu se z toho dostat“, na kon-
ci před něj důstojník Státní bezpečnosti položil dvě 
písemnosti a dal mu vybrat: buď návrh na zatčení, 
nebo vázací akt  Ve zprávě o  zatčení z 9  února se 
píše o  „6 kusech rukopisů básní zaměřených proti 
našemu zřízení, kterých bylo používáno řídícím or-
gánem při řízení agenta K“  Kolář – jemuž tajná po-
licie přidělila kafkovské krycí jméno – donášet od-
mítl a okamžitě byl předán z rukou „operativy“ do 
vyšetřovací vazby  Provedl to policejní orgán s pří-
značným jménem Pleticha  Následující den dorazilo 
před vršovický činžák, kde Kolářovi bydleli, auto se 
čtyřmi tajnými, kteří provedli domovní prohlídku  

Vyděšené manželce Běle nic nevysvětlili, zatčený 
básník jí mohl krátce napsat až 31  března  

Kolářova přímočarost při výsleších, které zača-
ly až po dvou měsících vazby a měsíc po Stalinově 
smrti, je ohromující  Jeho odpovědi jsou otevřené 
a neuhýbavé  Přirozeně, zvolil určitou sebezáchov-
nou taktiku, ta však neměla nic společného s ritua-
lizovanou sebekritikou, předpokládanou v úředním 
záznamu v  listopadu 1952  V  obžalobě se proto 
konsekventně objevilo tvrzení, že „při vyšetřování se 
stále projevoval jako zatvrzelý nepřítel našeho stát-
ního zřízení“  Kolářovi, který si uchránil čisté svě-
domí, zbývalo jediné: tvrdit, že byl veden ryze osob-
ními a nikoli politickými důvody, a  trvat na tom 
(v  souladu se svědeckými výpověďmi jeho přátel), 
že k tvrdým formulacím na adresu stalinského reži-
mu a jeho funkcionářů jej přiměly veřejná denun-
ciace jeho tvorby a  zákaz publikování  Vypovídal, 
že měl „anarchistický chaos v hlavě“, mluvil o „za-
slepené nenávisti vůči režimu“, strojopis označil za 
„výplod mojí fantazie“  I kdyby chtěl, těžko mohl 
hájit své básnické dílo jako „podloženou pravdu“ 
o našem „lidově-demokratickém zřízení“, jak to po 
něm rigorózně požadoval vyšetřovatel Čibera, který 
napsání Prometheových jater kvalifikoval jako poli-
tický akt velezrady, pobuřování a trockismu 

Obžaloba mu posléze kladla za vinu „pobuřování 
proti republice“, „snižování vážnosti prezidenta re-
publiky“, „hanobení ústavního činitele“, „útok proti 
skupinám obyvatel“ a „hanobení spojeneckého stá-
tu“  Úroveň „lidové“ justice dokládají četné chyby 
a překlepy ve spisu, v obžalobě mj  stojí, že se stýká 
s „dekadentními buržoazními literáky“, píše „pam-
plety“ atd  Některé výroky z výpovědí obviněného – 
jež mu byly obžalobou přičteny k tíži s podstatným 
dodatkem, že není možné přihlédnout k  jeho děl-
nickému třídnímu původu jako polehčující okol-
nosti – tu ocituji jako doklad básníkovy odvahy:

Při psaní básní jsem chtěl vyjádřit po pravdě to, co si 
o dnešních poměrech, státním zřízení a Sovětském  
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svazu osobně myslím a co považuji za pravdu  Po-
važoval jsem za nutné, abych svoje názory nezakrý-
val a skutečně nezakrytě hovořil, jak myslím 

Psal jsem své dílo proto, abych je zveřejnil a učinil 
přístupným všem lidem  Věřil jsem, že by se našlo 
dosti lidí, kteří by s tím souhlasili 

Tuto práci jsem chtěl zveřejnit, tj  vydat tiskem, až 
se u nás změní poměry natolik, že bude naprostá 
svoboda tisková a svoboda umělecká 

Věřil jsem však, že dnešní státní zřízení není trvalé 
a že dojde ke zvratu  Věřil jsem, že potom bude na-
stolen takový řád, v němž bude naprostá svoboda 
tisku a umění  

Jakým způsobem u nás ku zvratu dojde, jsem nevě-
děl, ale věřil jsem, že se poměry změní asi natolik, 
jako byly za minulé republiky, kdy byla svoboda 
tisku a svoboda umění  (…) … tento můj ruko-
pis bych za tehdejších poměrů mohl kdykoli vydat 
tiskem  Dnes však může spisovatel vydat pouze to, 
co jest našemu státnímu zřízení příznivé, a to jsem 
psát neuměl a nechtěl 

Viděl jsem ve všech vládních činitelích netvory a ne-
vyjímal jsem ani představitele Sovětského svazu 

Touto statí jsem chtěl vyjádřit svůj odpor vůči po-
litickým popravám, které jsem pokládal za vraž-
dy  – Popravu zrádce Kalandry a Horákové jste po-
kládal za vraždy? – Domníval jsem se, že neudělali 
nic tak hrozného, aby museli být popraveni, a že 
stačilo je zavřít  

Ironisoval jsem výstavbu socialismu a  pokládal 
jsem socialistické soutěžení a stachanovské výkony 
za nové methody otrokářství, v sebekritice jsem vi-
děl slabost člověka, kterou se ponižuje, a v revoluč-
ní armádě jsem viděl snahu militaristicky potlačit 

všechno, co je proti dnešnímu režimu  Nedělal jsem 
rozdílu mezi komunismem a fašismem, neboť jsem 
na obou stranách viděl armádu, policii a žaláře 

Ve vyšetřovací vazbě setrval do 21  září 1953, kdy 
se konal soud  Výsledek přelíčení byl relativně pří-
znivý, nejspíše s  ohledem na určitou politickou 
nejistotu po Stalinově a Gottwaldově smrti a  jiné 
okolnosti  Devětatřicetiletý Kolář byl odsouzen na 
jeden rok vězení, po odečtení času stráveného ve 
vazbě mu bylo zbývajících necelých pět měsíců na 
místě prominuto na základě květnové amnestie no-
vého prezidenta republiky Zápotockého  

* * *
Prometheova játra jsou poezií děsu a zoufalství  Je to 
kniha sensu stricto mytologická/náboženská  Kolář 
ví o  osudových silách, které odnepaměti otřása-
jí lidstvem a člověkem; ví, že v  tomto dramatu se 
hraje o spásu a zatracení; ví, jak se ďábel zmocňuje 
duše člověka, jak je člověk sám sobě a druhým nebez-
pečný: „Každý neustále cosi zkoušíme, každý touží 
zničit nějakou Hirošimu “ Jako svědek doby válečné 
a poválečné dospívá k hořkému poznání, že utrpení 
lidi nezušlechťuje: „To uměl jen On a po něm žádný 
z učedníků…“ Tím spíše se však podle Koláře nelze 
vyhnout odpovědnosti a vymlouvat se na okolnosti 
a podmínky  Kolář drží jednu z ústředních myšle-
nek ruského spisovatele Dostojevského, že všichni 
jsou přede všemi odpovědni za všechno  „Všechno 
za mne musil zaplatit někdo jiný, jiný musil dát svůj 
život všanc nejšílenějšímu vraždění, v plen nejhroz-
nějšímu trmácení, hladu a bídě bez konce “

Podobně jako další moderní umělci a myslitelé –  
Thomas S  Eliot, Hermann Broch, Franz Kafka či 
Eric Voegelin – si také Kolář uvědomuje, že řád sku-
tečnosti a  existence je transcendentní a  přesahuje 
veškeré úsilí pozemských mocností zaujmout místo 
absolutní instance a vládnout nad životy a smrtí   
Přebírají-li v moderním totalitárním státě jeho funk-
cionáři roli svrchované prozřetelnosti, pak na sebe  
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básník musí vzít úlohu mravokárce a kazatele  Musí 
zvolat: „Bože, z čeho všeho se nedá učinit podvod, 
kdo si tohle všechno bere na svědomí, která hlava, 
které srdce, který člověk?“ 

A  je-li zlo triumfující, musí se alespoň pokusit 
otřást lhostejnými, kteří je mlčky dopouštějí: „Pad-
něte na tvář a  znovu pomněte, že ne vlk, ale kdo 
předhazuje vlkům, že ne sup, ale kdo chová supy, 
že ne vrah, ale kdo pomáhá vraždit, že ne zloděj, ale 
kdo dává příležitost, ne lupič, ale kdo nevidí olou-
peného, že ne tma, ale kdo z chamtivosti nepřijde 
se svíčkou, že ne lhář, ale kdo mu spokojeně naslou-
chá, že ne podvodník, ale kdo podvod schvaluje, ne 
žhář, ale kdo nejde hasit, ne prostitutka, ale kdo s ní 
ulehá, že ne krev, ale kdo ji prolévá, že ne otroctví, 
ale kdo je rozmnožuje…“

Musí žádat věčný pokoj pro mrtvé, zejména ty, 
kteří umírají v nespravedlivém opovržení: „Padněte 
na tvář a odproste hlínu, ať má sílu stát se znova 
sama sebou, neboť nic není třeba mrtvým jako jí, 
mlčící a úrodné…“

Patří k věci, že druhá část sbírky, „Jásající hřbi-
tov“, naplněná výpověďmi o obludnosti stalinismu, 
končí hlubokým pokáním, ale pokáním moderního 
člověka, který se nehlásí k žádnému náboženskému 
vyznání a modlí se k životu, který vydržel pozemské 
peklo a neztratil sílu žít: „… abych nikdy nečinil nic 
zlého, neboť vedle mne, někde na světě je člověk, 
který toto zlo nevinně snáší…“; „… odčiním, mohu 
někdy odčinit všechnu tu krutost, kterou jsem napá-
chal (…), vymažu alespoň špetku nelásky, hrubos-
ti, špinavosti, na které jsem stavěl (…), budu moci 
dát někomu alespoň jeden čistý polibek, alespoň  
jeden s takovou láskou, s takovou věrností…“ 

Nežádá o  milost odpuštění, žádá o  „dost ro-
zumu“, aby nečinil zlé; žádá o  sílu pro některé ze 
svých slov, aby jimi varoval před sobectvím, nená-
vistí, panovačností, nízkostí a domýšlivostí, který-

mi se vyznačuje jeho život; prosí o zadržení nenávis-
ti a pomsty chtivosti, která ho zevnitř svírá a spaluje, 
ale „ne proto, aby jednou byl soud lehčí nade mnou, 
ale abych mohl ještě tuto vteřinu dožít jako člověk“ 

S  nasazením a  způsobem starozákonního žal-
misty či křesťanského kajícníka se moderní básník 
nevzpíná k Bohu, nýbrž k životu lidí, zvířat a věcí, 
který přesahuje nicotu, prázdno a marnost  O čem 
to svědčí? O tom, že moderní sekulární totalitární 
stát lze pochopit pouze ve světle mytologie a teolo-
gie – že moderní pozemskou mocnost s absolutní-
mi nároky nad těly a dušemi lze konfrontovat jen 
s  transcendentním řádem dostupným v  nábožen-
ských a  uměleckých tradicích, aby se ukázala ne-
lidskost její moci, zahalené náboženstvím ideologie 
a ospravedlňované jako nutnost  Britský filosof Ro-
ger Scruton říká, že moderní umění, myšlení a mra-
vy ztratí veškerou pravdivost, pokud pod sebou 
podetnou helénské, židovské a křesťanské kořeny  
Kolářovo dílo z  roku 1950 z  těchto kořenů bralo 
svoji mimořádnou sílu k vyjádření válečné a pová-
lečné skutečnosti jako velké trhliny ve tkáni dějin  
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Z  desítek českých knih, které obohatily nebo na-
vštívily mou knihovnu a přišly na svět v exilových 
nakladatelstvích v sedmdesátých a osmdesátých le-
tech, zaujal mě nejsilněji román Josefa Škvoreckého 
Mirákl  Poprvé jsem jej četl za stísněných okolností: 
musel jsem jej do tří dnů vrátit dalšímu zájemci  
Bylo to tuším v  roce 1973 a  šťastným majitelem 
a  vstřícným zapůjčovatelem exempláře vydaného 
v ’68 Publishers v Torontu roku 1972 byl autorův 
švagr Lumír Salivar, který zůstal v Československu  

Na svůj tehdejší čtenářský zážitek si živě vzpo-
mínám: nejenže jsem snadno dešifroval jména spi-
sovatelů, kritiků a překladatelů mužského i ženské-
ho pohlaví, jimiž je román zalidněn, ale býval jsem 
přímým svědkem některých situací, které se staly 
předlohou jeho scén  Navíc jsem na pozvání svého 
kamaráda Jana Zábrany v letech 1967 a 1968 strá-
vil několik večerů ve společnosti autora a jeho ženy 
Zdeny  Jan se s nimi přátelil od padesátých let  Byl 
jsem tedy připraven na nelítostnou skepsi, se kterou 
se všichni vztahovali k takzvanému Pražskému jaru 
a která román zabarvila  Byla pro mě přesvědčivým 
plodem zkušenosti, jíž prošel muž narozený v roce 
1924: prodělal nacistické pronásledování milované-
ho jazzu, které se po krátké tříleté epizodě mezi květ-
nem 1945 a únorem 1948 obnovilo, tentokrát v ko-
munistické režii  Vyhnali ho, poprvé z Embassy baru 
jako tenorsaxofonistu, podruhé z  české literatury 
jako tvůrce Zbabělců, bezelstně pravdivého románo-
vého obrazu dní a týdnů konce války a převratných 
událostí po něm v prostředí okresního města  Josef 

Smích a smutek Josefa Škvoreckého
Josef Škvorecký: Mirákl

Milan uhde

Škvorecký byl tehdy vystaven politicky motivované 
štvanici a tupen literáty a novináři, z nichž někteří 
o pár roků později hlučně zastávali obrodně socialis-
tické ideje  Pokládal je za neodpovědné třeštění, kte-
ré nutně vyvolá okupační zákrok sovětské armády, 
jenž vrhne poměry zpátky do padesátých let  

Ačkoli jsem jako o dvanáct let mladší neprošel 
takovými konflikty a  ohroženími, přijímal jsem 
názory Josefa Škvoreckého s velkým pochopením, 
zvláště když je podporoval hostitel našich tehdej-
ších setkání Jan Zábrana, jehož oba rodiče byli po-
únorovou soudní zvůlí uvrženi do dlouholetého ža-
láře, a to na základě průhledné policejní provokace  
Rovněž zážitky Zdeny Salivarové, manželky Josefa 
Škvoreckého, charakterizovaly mladou ženu vle-
čenou událostmi, drcenou nepřátelským režimem 
a nepropadlou iluzím o jeho možném zlidštění  Její 
román Honzlová, který jsem si přečetl ve strojopisné  
kopii rovněž zásluhou autorčina bratra Lumíra, vy-
právěl o všedních dnech padesátých let jako o době 
drtivého útlaku postihnuvšího rodinu poúnorové-
ho emigranta a stal se pro mě nejsilnějším českým 
prozaickým „protestsongem“, jak autorka v podti-
tulu označila své dílo  

Proto mě zaskočil ostrý odsudek, jejž Mirákl po 
svém torontském vydání v roce 1972 sklidil mezi za-
kázanými českými spisovateli  Tragikomické, místy 
přímo komické osvětlení hrdinných osmašedesátní-
ků, pozdějších statečných a vzdorujících obětí zákazů 
a pronásledování, zhodnotil například Jiří Kolář ne-
obyčejně přísně  Hromadné pohoršení zakázaných  
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kolegů jsem nesdílel, ač jsem byl sám zakázán  Byl 
jsem po celou dobu trvání takzvaného obrodného 
procesu roku 1968 přesvědčen, že skončí katastro-
fou – vpádem Rudé armády a útlakem o to horším, 
že ani jeho vykonavatelům nezbudou žádné iluze: 
půjde o hrubý mocenský výkon, jehož dlouhodo-
bé důsledky budou ničivé a neodstranitelné trvale 
nebo nadlouho  

Zdálo se, že události prvních pěti okupačních let 
mi dávají za pravdu  Vyznával jsem jejich analýzu, 
kterou jsem znal z úst bývalých vězňů padesátých 
let, s jejichž pomocí jsem se snažil i s rodinou přeč-
kat následky zákazu  Bývalí vězňové mě učili žít bez 
naděje v nápravu poměrů: je třeba ponořit se tak 
hluboko do ilegality, aby to znemožnilo zásahy taj-
né policie a udavačů, a rezignovat na pokusy o práci 
na cizí jméno, ani nemluvě o publikování v zahra-
ničí a otevřeném vzdoru  

Tento návod jsem nedodržel  Proto jsem  Mi rákl 
podruhé, tentokrát vydaný v Albatrosu v roce 2009, 
bral do ruky zvědavý na to, zda mé nadšení pro 
něj nevychladlo, anebo naopak zda zesláblo  Četl 
jsem jej tedy s určitým odstupem: především jsem 
si lépe uvědomil metodu, která román ovládla  
Prozatérka Marie Burdychová, které mladý básník 
na spisovatelské schůzi vyčetl, že chválila rozsud-
ky smrti nad oběťmi nezákonností padesátých let, 
odpověděla útočníkovi ve skutečnosti nikoli bez-
prostředně do očí, nýbrž později formou tištěného 
vyznání  Výmysl dostával přednost před popisem: 
scéna v románu působila samozřejmě účinněji než 
popis událostí, jak reálně proběhly  Do očí mě však 
udeřilo to, co jsem při prvním rychločtení přehlédl:  
autorův soucit se zestárlou konformní spisovatel-
kou, kterou k velebení katů a poprav donutil ko-
munistický představitel nehorázným nátlakem  Ta-
lentovaný mladý prozaik Nabal zmítaný pochybami 
o tom, zda má vstoupit do sdružení nezávislých spi-
sovatelů, v jehož čele stojí mladý a radikální světový 
dramatik Hejl, anebo zda je lepší držet se opodál 
takových riskantních aktivit, budí nejen posměch, 

nýbrž i  účast se svým  strachem o  příští existenci, 
protože je umělecky „opravdu dobrej“  Škvorecký 
měl zkrátka velké pochopení pro každého člověka, 
zatímco případné názory a ideje pokládal za hodno-
tu odvozenou a pochybnou, i když vypadaly líbivě  

Potíže Dannyho Smiřického, když nakažen ka-
pavkou musí odolávat soustavným a  neodolatel-
ným svodům své studentky, popisuje autor tak dů-
kladně a opakovaně, že vzniká dojem, jako by šlo 
o muže posedlého přízračným sexuálním apetitem: 
proto jej potlačuje trýznivě a  zoufale  Při novém 
čtení jsem si uvědomil, že je Mirákl stylizován v du-
chu nadsázky příznačné pro „literátskou latinu“, 
zdomácnělou například v Klubu spisovatelů, totiž 
pro úmyslně nebo neúmyslně přibarvené podání 
nejrůznějších historek ze života umělců, jejich přá-
tel a známých  Soupis a průběh snah ředitelky školy 
Ivany Hrozné o to, aby pokud možno všechny její 
žákyně směly maturovat a obstály tak za podmínek 
vrcholící totalitní diktatury padesátých let, hýří 
takovou nadsázkou přímo fantasticky  Hrdinčina 
sebevražda pak vyznívá tragikomicky: nadsazenou 
komiku kontrapunktuje motiv otřesu, v příbězích 
jiných postav motiv zatčení, mučení a smrti 

Podtitul „Politická detektivka“ si Mirákl vyslou-
žil tím, že se jeho dějová osnova zakládá na sku-
tečném příběhu faráře Josefa Toufara, při  jehož 
kázání v číhošťském kostele v neděli 11  prosince 
1949 se pohnul půlmetrový kříž nad hlavním oltá-
řem  Tento jev se 25  prosince téhož roku opakoval  
Vzbudil postupně ohlas uvnitř katolické církve, ale 
také na politických místech, především ve Státní 
bezpečnosti  Obvinila faráře, že zázrak podvodně 
zinscenoval, donutila ho, aby po otřesném mučení 
demonstroval na filmovém záznamu tuto svou vnu-
cenou úlohu, a nakonec zavinila jeho smrt  Škvo-
recký tyto události přetvořil ve složitou a dlouhou 
historii pátrání po tom, co všechno se za ní skrýva-
lo  Politickou detektivku vypráví jako neustálý, ba 
nekonečný únik pachatele, jímž je pravda  Vypravě-
čova metoda pak spočívá v soustavném „brzdění“, 
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jak to ve své Teorii prózy nazval Viktor Šklovskij, 
tedy v proudu vylhaných nebo omylných fabulací 

Hrdina románu Danny Smiřický a jeho přítel-
kyně a  studentka kostelecké sociální školy se při 
kázání faráře Josefa Doufala v kapli Panny Marie 
pod Kobylí hlavou stanou svědky záhadného po-
hybu sošky svatého Josefa  K Dannymu se pak po 
dlouhá léta spontánně i  vlivem jeho úsilí sbíhají 
nejrůznější fakta a  výklady soustředěné na to, jak 
to s tou soškou bylo a co se kolem ní odehrálo  Jde 
o fakta a výklady jak objasňující, tak matoucí  Esté-
báci a jejich spolčenci je matou úmyslně  Všechny 
jsou však pokaždé neúplné  Fakta a výklady uvede-
né v dalším průběhu románového děje je vyvracejí 
nebo doplňují, ale opět nedostatečně  Navíc nejsou 
uspořádané časově  Škvorecký naopak čas přítom-
ný, tedy hrdinovo poznání nabyté za jeho pooku-
pačního pobytu ve Spojených státech a po návratu 
do Československa, stále střídá s  časem minulým, 
stráveným doma v roce 1968, ale i v dlouhé řadě let 
před ním a v době těsně po něm  Střída času reali-
zovaná ostrými střihy ztělesňuje „měňavost“ a uni-
kavost pravdy  Vypravěč přitom není relativista  
Nepochybuje o tom, že pravda o Doufalově životě, 
smrti a jejích průvodních okolnostech existuje, ale 
sám se jí se svými omezenými silami a možnostmi 
nedopátrá  Autor se v tom od něho neliší  

Zdá se, jako by postavy románu dělil na dvě zá-
sadní skupiny vztah k zázrakům  Danny na ně ne-
věří, a to nejen na symboličnost pohybu sošky sva-
tého Josefa, nýbrž ani na pozitivní posun ve vývoji 
společnosti, například že by se mohla podařit pro-
měna komunistické diktatury ve snesitelný lidský 
režim, nemluvě o nastolení demokratického řádu  
Danny a jeho přítel doktor Gehlen jsou na základě 
vlastních i cizích zkušeností naopak přesvědčeni, že 
tak jako doposud dopadne všechno i v budoucnu 
špatně, a  jejich nejčerstvější zážitky to dokládají  
Naproti tomu se v románu vyskytují postavy, které 
věří v  zázračná znamení, jež dává lidem Bůh jako 
přímý důkaz své existence, anebo jsou přesvědčeny, 

že lidské činy mohou mít a mají vliv na skutečnost, 
mohou ji přetvářet a udílet dějinám lepší směr 

Dannymu takové názory připadají buď směšné, 
nebo dokonce i  škodlivé  Vyznavače víry, že skrze 
pohyb sošky svatého Josefa promluvil k lidem Bůh, 
popisuje s odstupem  Ačkoli soucítí s vězni komunis-
tických koncentračních táborů a vyjadřuje úctu k je-
jich utrpení, provází jejich charakteristiky zmínkami 
o strázních nebo komplikacích vyznívajících komic-
ky  Například vězněný básník Jan Kopula, jehož tvor-
bu připomíná Danny s  uznáním a  občas dokonce 
s obdivem, těžce snáší vnucenou sexuální abstinenci, 
přičemž jako důsledný katolický křesťan nesmí hle-
dat a nehledá úlevu v masturbaci  Se smíšenými po-
city Danny přijímá a popisuje marné, ale dojemné 
snahy novináře Jůzla o důkaz nedokazatelného, totiž 
o to, že se farář Doufal stal zprostředkovatelem Bo-
žího poselství  Jůzl přitom soustředil soubor dokladů 
o Doufalově mučednictví  Jsou nesporné i pro Dan-
nyho: pouze pod smrtonosným nátlakem farář nako-
nec vyhověl policejní verzi, že zázrak podvodně insce-
noval sám  Danny dělá místy dojem, že by chtěl, aby 
se zázrak potvrdil  Že tomu nedokáže věřit, si uvědo-
muje se smutkem  Tomáš Halík to ve své knize Svět 
bez Boha. Ateismus jako druh náboženské zkušenosti 
vyslovil větou adresovanou Pánu: Přeji si, abys byl 

Zato bojovníci za socialismus s  lidskou tváří 
z roku 1968 to v očích Dannyho odnesli zle  Ne-
jenže někteří z nich – jako básník Vrchcoláb nebo 
šachový velmistr Bukavec – patřili původně k nelí-
tostným hlasatelům revolučního násilí a stejně nelí-
tostně a neodpovědně pak vystupovali jako zaslepe-
ní stoupenci obrozovatelů komunistické strany  I ti, 
kdo nikdy příslušníky strany ani schvalovateli jejího 
programu nebyli, jako například světový dramatik 
Hejl, kráčejí za svým cílem bez ohledu na dosavadní 
zkušenosti s komunistickou ideologií a praxí  Vlečou 
do opakovaného, bezvýchodného a tragického kon-
fliktu spousty neznalých, zejména mladých idealis-
tů, nadšených abstraktními hesly a ničím nepodlo-
ženými, avšak lákavými nadějemi  Danny na jejich  
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spřízněnce narazil i na Západě: šlo o agresivní revo-
luční fanatiky, kteří ho vyhodili ze sálu poté, co jim 
položil několik otázek sice zdrženlivých, ale pro ně 
tuze nepříjemných  Lidský život byl pro Dannyho 
nejvyšší hodnotou  Zdráhal se pojmout jeho úmysl-
nou oběť jako společensky kladný čin: mlčky, a tedy 
se souhlasem naslouchal krutým slovům konform-
ního kamaráda prozaika Očenáše, který sebevraždu 
Jana Palacha charakterizoval jako projev hysterie  

Vedle otrlých násilníků a  vrahů v  policejním 
žoldu zachytil Danny svou známou, někdejší svaza-
čku a racionalisticky neskrupulózní schvalovatelku 
a uskutečňovatelku revolučního teroru, a vyzname-
nal ji shovívavostí, protože byla krásná, přitažlivá 
a koneckonců nezištná  To, že i ve zralém věku se-
trvala na svých chladně rozumářských a nelidských 
názorech, zaznamenal spíš jako pozoruhodnost než 
jako důvod k odsudku  Ještě daleko laskavější po-
zornost věnoval ředitelce školy Ivaně Hrozné, která 
při své vážně míněné příslušnosti ke komunistické 
straně pomáhala vytrvale překonávat následky je-
jích nelidských dogmat a každodenního teroru  

Neschopnost moralizovat a  naopak smysl pro 
všechny lidské slabosti, zejména v oblasti lásky a se-
xuální touhy, osvědčil Josef Škvorecký v  portrétu 
Vlasty Kožíškové neboli Lišky  Dal tomuto sirotko-
vi a průměrné žákyni zvídavě nahlížet do tajemství 
víry v  hodinách strávených u  pátera Doufala, ale 
také usilovat postupně o dva asentimentálně laděné 
intelektuály Gehlena a Smiřického a zplodit s kaž-
dým z nich potomka  Když se jí nepodařilo získat 
ani jednoho pro manželství, ulovila oddaně prakti-
kujícího katolíka, udržovala si jeho důvěru, chovala 
se navenek jako spořádaná matka a pravověrná ka-
tolička, a přitom muži dokázala zahnout třeba právě 
s Dannym, jakmile se k  tomu naskytla příležitost  
Ostatně sám Danny si počínal jako obojetník ochot-
ný a  schopný navzdory své nechuti vůči komunis-
mu sloužit režimu coby pedagog, pronášet konfuzní 
přednášky a slovně předstírat loajalitu před funkcio-

náři, zkrátka prolhávat se stísněnými poměry pade-
sátých a šedesátých let a vyčítat si to jen slabě nebo 
vůbec ne  Stejně přizpůsobiví a  pro něj přijatelní 
jsou mnozí jeho kamarádi vedení odhodláním přežít 
za každou cenu, jak jim to diktuje pud sebezáchovy 

Při třetím čtení, motivovaném přípravou toho-
to textu, jsem si chtěl hlavně ověřit dojem nabytý 
při čtení druhém, totiž že se autor Miráklu i  jeho 
dvojník Danny mýlili v očekávání, že je boj proti 
komunistické moci navždy odsouzen k  marnosti: 
lidé podobní ironizovanému světovému dramatiko-
vi Hejlovi jistě skončí jako oběti, které si svůj osud 
zavinily samy, a půjde tudíž o osud tragikomický  
V  roce 2009 se mi naopak zdálo nepochybné, že 
je komunistický systém mrtvý a  že se muž, který 
se stal čitelnou předlohou pro Hejla, dožil nejen 
skutečného světového věhlasu jako umělec i poli-
tik, ale i velkého zadostiučinění: jeho cíl se ukázal 
jako uskutečnitelný, neboť dramatikova rodná země 
se stala demokratickým státem  Danny stejně jako 
všichni vězňové a postižení padesátých let byli na-
proti tomu natolik zdrcení komunistickým násilím, 
že si rezistenci zúžili na sebezáchovnou rezignaci na 
autentický veřejný život a na ústup vlastních názorů 
do vnitřní emigrace  Připadalo mi to pochopitelné 
a hrdinovi Miráklu ani nikomu jinému bych to ne-
vytýkal  Ale vývoj událostí od roku 1989 podle mne 
jejich všeobecnou a neplodnou skepsi nepotvrdil 

Jenže léta 2017 a 2018 navodila novou úvahu: 
není polistopadová česká demokracie pouhou epi-
zodou, po které se dějiny České republiky obrátí ně-
kdejším poválečným směrem? Nedopadne nakonec 
přece jen špatně havlovský plán návratu parlament-
ní demokracie a obnovy naší západní orientace? 

Román Josefa Škvoreckého Mirákl naléhá na 
čtenáře mnoha dílčími otázkami a jednou otázkou 
základní  Také proto jej mám nesmírně rád  Jeho 
smích i smutek mě stále zasahují: bolavě, ale i jitřivě  

Milan Uhde, kritik a dramatik.
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PROFESOR, OcHRáNcE BáSNíKA 

Jiří Plocek

„Neumím dobře zpívat z not, proto Moravské ná-
rodní písně sebrané a  vydané Františkem Sušilem 
nejsou pro mě ani tak kancionál jako na  tři prsty 
tlusté evangelium, kniha nabitá dobrými zprávami 
o lidské duši “ – To jsou úvodní slova textu, který 
o Sušilově sbírce napsal Antonín Přidal pro sborník 
Sušilovské zrcadlo (2005) a  později jej, mírně roz-
šířený, pod názvem Kvítiříčko zařadil do své knihy 
Potulky knihami a časem (2011)  V té knížce si čtu 
často, vnímám ji spolu s básnickou sbírkou Zpovědi 
a odposlechy (2015) jako tresť autorova osobního du-
chovního směřování  Přestože vypadá, jako by se za-
bývala především literaturou, nacházím v ní zásadní 
témata, jež považuju za důležitá i pro sebe sama: krá-
sa a proměny našeho vnímání krásna, jazyk jako ne-
konečný zdroj inspirace, jak uchopit otázku smrti, 
lidová píseň a její místo v kultuře… Mohl bych ještě 
pokračovat, ale zastavím se u tématu, v němž jsme se 
s Antonínem Přidalem proťali, u lidové písně  

Propojil nás náš společný přítel – můj rozhlaso-
vý učitel a Přidalův rozhlasový kolega – Jaromír Ne-
čas  Vůbec je zajímavé, kolika lidem posloužil Ne-

čas jako prostředník  Pro některé Jaryn/Jarin, pro 
Tondu Jarek, pro mne Jaromír  Z tohoto propojení 
vzešlo i pozvání do Přidalova pořadu Z očí do očí, 

vzpomínky na Antonína Přidala

Zkraje letošního roku uplynul rok od úmrtí Antonína Přidala (1935–2017), brněnského pedagoga, dra-
matika, básníka, moderátora a rovněž vynikajícího překladatele, který obohatil naše knihovny o mnoho děl 
skvělých zahraničních autorů  Patřil k dlouhodobým věrným příznivcům a občasným přispěvatelům Kontex-
tů, pro mnohé z nás byl rovněž silně inspirativní osobností v době našeho mládí  Autora připomínáme texty 
několika jeho přátel a ukázkou z připravovaných vzpomínek Lásky a lijavce, které právě vydává brněnské 
nakladatelství Books & Pipes Publishing  (-fm-)

Antonín Přidal s milovanými knihami.
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kdy jsem jej poznal blíže  Tehdy jsem si uvědomil, 
kdo se skrývá za  těžko prostupnou vizáží svrcho-
vaného intelektuála a  vysokoškolského profesora, 
a stojím si zatím dodnes: vášnivý výzkumník pro-
storu lidského ducha a jeho životní zkušenosti, úpl-
ně nejhlouběji však básník  Překvapilo mne, s  ja-
kým zájmem tehdy přijal – on, výsostný a dokonalý 
literát – moje amatérské zápisky z dobrodružného 
pobytu v Itálii, kde jsem se krátce po roce 1990 po-
hyboval v prostředí manuálně pracujících lidí a – 
shodou okolností i tamějších komunistů  

Ale to byla jen jedna epizoda, trvale jsme se poté 
protínali, jak už jsem řekl, v zájmu o lidovou píseň  
Každý ze svého konce – já z pozice hudby, on z po-
zice slova  Potkali jsme se občas i u Nečase doma 
(mimochodem za rohem byl ateliér malíře Zábran-
ského, kam Přidal pravidelně docházíval každý 
čtvrtek mezi přátelskou sešlost)  Hostitel modero-
val jako správný hudební redaktor zábavu a pouštěl 
muziku  Oba pánové vzpomínali na dobu společ-
ného působení v rozhlase, na ten společný domov, 
jejž musel literární redaktor s bolestí v srdci po roce 
1968 opustit  

V této chvíli si uvědomuju, jak zvláštní to byla 
situace  Na  Antonínu Přidalovi bylo vidět, jak je 
s námi rád, jak vnímá hudbu, jak rád by se otevřel, 
zavtipkoval, ale nějak to zůstávalo na  půli cesty  
Usmíval se občas, křehce a vlídně, nemluvil příliš, 
spíše jen v kratších promluvách, a snad ještě častěji 
se ptal, jako by si něco chtěl upřesnit, dovzpome-
nout… Příspěvek, který mi poslal do Sušilovského 
zrcadla, mne v této souvislosti překvapil  Je neoby-
čejně krásný a niterný  Doslova klenot  Mezi ostat-
ními texty vyniká svou hutností a dokonalou stylis-
tikou  S vědomím vlastní nedostatečnosti autorské 
i  editorské (byla to práce doslova na  koleně, můj 
na  dlouho poslední titul), nesl jsem mu hotovou 
knížku – tuším, že do rozhlasu, kde něco natáčel  
Vidím jeho neproniknutelnou tvář, když jsem mu 
balíček se slovy svých pochybností podával  V noci 
mi pípla esemeska: Milý pane Plocku, přečetl jsem 

to v jednom zátahu  Není třeba pochybovat  Kníž-
ka jako lusk  Váš Antonín Přidal 

Vrátím se ještě k Přidalovu textu o Sušilově sbír-
ce  To, co se jiní, analyzujíce spousty písní, pokoušejí 
vyjádřit obsažnými studiemi, on pronikavě vystihuje 
v pár slovech  On, nemuzikant, otevřel mně – muzi-
kantovi – další oči  

Linky s notami mě neruší a neodvádějí jinam, jsou 
opěrnými stupni pro můj pohled  Nelovím pokaž-
dé od počátku písně, třeba až u jejího konce nebo 
uprostřed  Jako teď, na stránce náhodně otevřené, 
kde se mládenec loučí s milou 

Účí sa on, účí
na zelenej úce,
červeným šátečkem
utírajú suze 

Antonín Přidal na křtu knihy Potulky knihami a časem, 2011.
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A mám, v co jsem doufal  Náhlý samoznak vy-
ťatý dvěma barvami  Slova jakoby nově tvořená  
Rým vytlačený asonancí bezostyšně skřípavou, 
úce – suze  Když pohlédnu k začátku písně, dovím 
se, že loučení zvučelo hlasem živlů: jako když vítr 
fučí nebo voda hučí  (…) Z  pomíjivosti trvanli-
vost  Z hrstky slov maximum, z malé plošky širý 
svět  I  jako celek je Sušilova sbírka postavena 
z  miniatur  Ale jak pevných, jak hutných  A  jak 
by ne, když za svrchovanou jistotou každé z nich 
byla od počátku hudba, její tah a tlak, její pevná 
linka  To ona učí lidskou řeč sevřenosti a vede ji 
od plýtvání a plytkosti k podstatě  I nezpěvák jako 
já v tom cítí zákon 

To není řeč akademika, to jsou definice básní-
ka  Pevná a hutná miniatura – prosím vás, jak se 
to dá změřit, zvážit, dokázat? A přitom my všichni, 
v jejichž světě má píseň své místo, cítíme jasně, oč 
jde  V této souvislosti chci zmínit jednu skutečnost   
Antonín Přidal nás jednou pozval se zpěvačkou Jit-
kou Šuranskou do svého pořadu o textech lidových 
písní na  festivalu ve  Strážnici  Mne zaujala jedna 
věc: vybral si písně, které byly zajímavé především 
podle obsahu slovního, a ony všechny byly součas-
ně krásné a  neběžné i  hudebně! Dodnes některé 
s Jitkou hráváme 

Přidalův osobní paradox, ten navenek noblesní 
a nepřístupný profesor, který však ochraňoval křeh-
kého a citlivého básníka, je u kořene mého trvalého 
úžasu a vděku, s nímž pročítám znovu a znovu Po-
tulky knihami a časem a potkávám se v nich s auto-
rem navěky živým 

Jiří Plocek, hudební redaktor a dramaturg Českého roz-
hlasu Brno.

O DOBRODRužNé POvAZE  
ANtONíNA PřiDALA

Miroslav Plešák

Měl jsem příležitost sledovat Antonína Přidala od 
šedesátých let, od jeho vtipných sloupků na tlumoč-
nické téma v Hostu do domu přes rozhlasové cykly  
Potulky mezi divadlem a  hudbou nebo Malá škola 
přednesu a první velký mezinárodní úspěch rozhla-
sové balady Sudičky  Představu uzavřeného in te-
lek tuá la narušoval – opět v  rozhlase – satirickými  
rozhovory s panem Hlavou (hraným svérázným ma-
lířem a  scénografem Milanem Zezulou) o  aktuál-
ních věcech lidských a politických  

Přišel rok 1969; netrvalo dlouho a sluhové nor-
malizačního režimu se mu pomstili  Zákazem vše-
ho  Ještě než musel překládat pod cizími jmény, 
přizvali jsme ho ke spolupráci (posléze i tady uta-
jované) ve zlínském divadle  Podnět vyšel od reži-
séra Aloise Hajdy (čerstvě vyhnaného z Mahenky) 
a konal se „pod záštitou“ ředitele Slavíka, který si 
zachoval charakter i u dalších postižených lidí (Josef 
Topol, Ludvík Kundera, Jan Skácel, Evald Schorm 
aj )  Jevištěm ověřené úpravy Shake spea rových 
her dodaly Antonínu Přidalovi impuls a odvahu  
k pozdějším samostatným překladům klasika  Jed-

S Janem Hřebejkem, Fero Feničem a Ladislavem 
Smoljakem, 1992.
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noho dne na všechny strany oznámil, že bude vy-
stupovat pouze pod svým jménem a – světe, div se –  
Strana s velkým S se takové zpupnosti zalekla a po-
volila otěže  Pravda, po více než deseti letech 

Po sametové revoluci se mohl v závětří věnovat 
překladům a psaní, ale rozhodl se nebojácně vstou-
pit na  veřejnou scénu novinové i  televizní publi-
cistiky, zejména moderováním skvělých diskusních 
pořadů na  aktuální témata Klub Netopýr a Z očí 
do  očí  Stejně dobře jako dovedl mluvit, uměl  
i naslouchat  

Na Divadelní fakultě JAMU založil Ateliér roz-
hlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky  Aby 
toho nebylo dost, slovo dalo slovo a s jedním herec-
kým ročníkem nastudoval ve Studiu Marta jako re-
žisér vlastní překlad hry Dylana Thomase Dvě noci 
a den (Pod mléčným lesem). Pro pedagoga v  letech 
k tomu bylo odvahy věru zapotřebí  Na zisk, jaký 
to setkání (oběma stranám) přineslo, studenti do-
dnes s  láskou vzpomínají  Jako režisér se Antonín 
Přidal později představil i v Divadle U stolu, s jehož 
zakladatelem Františkem Derflerem si neobyčejně 
rozuměl, a to nejen v respektu k dramatickému tex-
tu jako základu inscenace  

Vlastní kůži na trh nesl Antonín Přidal v každé 
své divadelní hře  Už proto, že jako ve svých verších 
byl často i tady básnickým subjektem výpovědi  Jeho 

trojjediné téma snu, života a smrti nacházíme téměř 
všude  Divadelní cítění se na oplátku stalo součástí 
jeho poezie, některé básně jsou doslova malými dra-
maty  U sbírky Zpovědi a odposlechy jsem si pozna-
menal: „Je přísný k sobě i k jiným, nic si neodpou-
ští  Chce se dobrat odpovědi na  otázky dotírající 
s  věkem  Je v  tom odpovědnost k  životu, v němž 
jsme každý sám za sebe, bez výmluv na nepravé su-
dičky  Je to neúprosná poezie rozkoše i bolesti z my-
šlení, ale taky plná zvědavosti a údivu, překvapení  
Vtipu ironického i dětsky hravého “ Dodejme: poe-
zie velké osobní statečnosti 

Když bylo Antonínu Přidalovi osmdesát (v  říj-
nu 2015), vyšla v Lidových novinách glosa nazvaná 
„Intelektuální Gary Cooper z  Brna“  Vím, že ho 
pobavila a potěšila  Pokud jde o smysl pro spravedl-
nost, sedí to přirovnání stoprocentně  Ale i jinak – 
byť byl pro svoji erudici, noblesu, důstojný zjev 
a zaostřenost názoru i výrazu někdy zjednodušeně 
vnímán jako přísný pan profesor  Pro mne byl a je 
„Anthony“ opravdový muž, dobrodruh vyhledáva-
jící riziko, který se do každé věci pouštěl s kuráží, 
pečlivě vyzbrojen, ale na rozdíl od filmových či ji-
ných plakátových hrdinů nikdy nestřílející od pasu 

Miroslav Plešák, dramaturg, pedagog Divadelní fakul-
ty JAMU.

Vlevo: s Václavem Bělohradským, Tomášem Halíkem, Václavem Klausem a Erazimem Kohákem, 1995;  
vpravo: s Václavem Havlem v Lánech, 1996.
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vZPOMíNKA 

Dagmar Přidalová

„O čem budete hovořit, v ten večer tichý, večer setmělý,  
vy všichni, s nimiž jsem kdy šel?“ (Josef Hora)
O tvém mládí, namlouvání a jak to s námi bylo. 

Psal se rok 1961 a studentka 3  ročníku romanisti-
ky FF UJEP Dagmar Pírková byla vyslána na praxi 
do Čsl  rozhlasu Brno  Uviděla na vlastní oči slavné 
pány Toma Pantůčka, Miroslava Skálu, s Vladimí-
rem Fuxem známé autory her ve  Večerním Brně, 
Karla Tachovského – křehkého a jemného básníka, 
Zdeňka Kriebela, též básníka  Dagmar měla pomá-
hat sekretářce této literární redakce Evě Karlíkové  
Bývaly jsme tam denně od osmi hodin  V devět se 
rozletěly dveře a v rozevlátém plášti vstoupil benja-
mín redakce Antonín Přidal  Pozdravil, prošel třemi 
kancelářemi do poslední, té své, a  zůstal tam celé 
dopoledne  Dozvěděla jsem se o něm jen to, že je 
poněkud nafoukaný, uzavřený, pilně pracuje a žije 
se slavnou brněnskou herečkou  Bylo mi to celkem 
jedno, měla jsem tehdy svou velkou lásku a pilně  

studovala  Střih  Píše se leden 1963, velká láska skon-
čila, chodím na koncerty za hudbou utěšitelkou  
V  Besedním domě koncert Komorního orchest-
ru B  Martinů, o přestávce se procházím ve foyer, 
když mě tu náhle osloví onen mládenec z rozhlasu, 
řka: Nebyla vy jste u  nás před časem na  praxi?  –  
Ano, byla  – Co teď děláte? – Píšu ročníkovou práci 
o  Josefu Kainarovi   – No to by mě zajímalo, ne-
chcete mi ji někdy přijít ukázat? Přišla jsem, dones-
la, pozval mě na večeři, kde mi prý sdělí své připo-
mínky  Sešli jsme se ve  vinárně U krokodýla pod 
Univerzitní knihovnou – ani jedno už neexistuje…  
Ročníkovku mi dost „přeoral“, vztekala jsem se, ale 
uznala, že má pravdu  A poté jsme se začali vídat 
častěji, ale zase ne moc, protože pan redaktor jez-
dil na  různé služební cesty  Byl v Kyjevě, Poznani 
a už ani nevím kde  Já zas působila jako dobrovolná 
průvodkyně v Cestovní kanceláři mládeže – nejdřív 
jsem vodila cizince ze spřátelených lidově demokra-
tických zemí po Brně a potom – za odměnu – jsem 
cestovala se skupinami českých turistů tu do Maďar-
ska, tam do SSSR – Kyjev, Moskva, Soči  Kromě toho 
jsem pracovala coby „programová vedúca“ – jak si 
mě pak dlouho AP dobíral – v Mezinárodním tábo-
ře mládeže v Oravském Podzámku a ve Smokovci  
Takže jsme se namlouvali v podstatě korespondenč-
ně  Psali jsme si krásné dopisy, mezi tím jsme byli 
týden na Lipně, kde mi AP předčítal Pana Kaplana 
v překladu P  Eisnera  Smála jsem se nezřízeně a An-
tonín registroval už tenkrát, v jakých místech a čemu  

V  září 1963 odletěl na  reportáž na Kubu, kde 
zažil živelnou katastrofu  Velmi ho to poznamenalo, 
vznikla sbírka Smrt na ostrově  Vzpomněl v ní tehdy 
i na mne: „dívka s větví v rameni“  To už mne – jak 
jinak než korespondenčně – požádal o ruku  Jeho 
maminka Mařenka a sestra Mařička byly nadšené, 
protože už jej chtěly mít ženatého  Vzali jsme se 
14  prosince 1963  Každý rok jsme to výročí vesele 
oslavovali, dohromady třiapadesátkrát 

Bydleli jsme u mých rodičů v krásné prvorepub-
likové vile v Jiráskově čtvrti  Jenže nás tam bydlelo  

Kolegové z brněnské redakce tehdy Československého 
rozhlasu. Zleva sedící: Jiřina Menšíková, Jan Křapa, Miroslav 
Skála; zleva stojící: Alena Tučková, Karel Tachovský, Ivo 
Plaňava, Vlastimil Pantůček, Irena Večeřová, Jitka Křapová, 
Eva Karlíková, Vladimír Fux, Antonín Přidal, 1965.
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šest ve třech pokojích, a proto můj manžel požádal 
ředitele rozhlasu, zda by nám nepomohl k dosažení 
něčeho přijatelnějšího  Pomohl: nabídli nám bydle-
ní ve čtvrtém patře ve dvou kancelářích  Skvělé to 
bylo  Zařídili jsme se provizorně, s výhledem na věž 
kostela a  vyzváněním zvonů  Jezdili jsme kamsi 
do sklepa se sprchovat, měli blízko do práce  Na ten 
rok v rozhlase velmi ráda vzpomínám: každou chvíli 
někdo zaklepal a sedl si na cigaretu a sklenku vína, 
vykládali jsme, veselili se a byli šťastní  Ach, to byly 
bohatýrské časy  Skončily, když nás oprávnili zakou-
pit byt na Lesné, Loosova 12  Tři pokoje, nábytek 
sektor U  100 jsme tam vměstnali a  zase se rado-
vali a  byli šťastní  V  červnu 1968 se nám narodil 
syn Tomáš, v srpnu přišli Rusové  Pohroma, fronty 
v samoobsluze, procházky s kočárkem s trikolorou 
a tranzistorovým rádiem  Literární redakci vyhnali 
se samopaly kamsi na okraj města, z telefonní bud-
ky jsem se dovolala laskavému Karlu Tachovskému, 
který mě ujišťoval, že jsou v pořádku  Stále v rádiu 

opakovali: „Jsme s  vámi, buďte s  námi “ Několik 
dní jsem o svém muži nevěděla, jen trnula strachem   
V centru města střílení, hrůzy  

V roce 1969 skončila oblíbená půlhodinka Na-
shledanou v sobotu, začaly prověrky – vyhazovy („do-
hodou“) a nastalo bezčasí, hlady jsme nestrádali, ale 
ten smutek a  stesk po normální práci, normálním 
životě, přestože tu nastala normalizace, ten stesk byl 
nevýslovný  Přežili jsme, i když poníženi třeba tím, 
že manžel měl zákaz vstoupit na půdu rozhlasu, byť 
jenom do  knihovny  Ale srdečně jsme se přátelili 
a úzké přátelské styky udržovali s těmi, co na tom 
byli podobně jako my  Cestování nemyslitelné, 
když jsem vystála pětihodinovou frontu na zájezd 
s Čedokem do Řecka, museli jsme mít potvrzeno 
od uliční organizace, že si to zasloužíme, a přišel 
uliční důvěrník zjišťovat, zda neprodáváme nábytek 
v úmyslu emigrovat  Nemám si na co stěžovat, jiní 
na tom byli mnohem hůř  Přesto však – vzato ob-
jektivně – byly to časy ošklivé, smutné, nedůstojné  
Ale můj muž tvrdošíjně pracoval s  tím, co uměl, 
navrhovali mu, aby šel do továrny, jenže tam by se 
byl jistojistě zmrzačil 

Po roce 1989 si cestování vynahradil, jel do Strat-
fordu za „labutí avonskou“, po stopách dona Qui-
jota, za R  Jeffersem do Jestřábí věže, za otcem pana 
Kaplana do New Yorku  Uviděl místa, o nichž dří-
ve jen snil, a ověřil si různé jazykové zapeklitosti, 
po nichž se při svých překladech musel pracně pí-
dit; rodilých mluvčích se zeptat nemohl, internet 
nebyl 

Antonín odešel po nerovném boji s nemocí, za-
nechav po sobě vzácné děti, vnuky, studenty a úcty-
hodně obsáhlé dílo  A mne, vdovu s krásnými vzpo-
mínkami na dobrého člověka 

Manželé Přidalovi nad Kouzlem nechtěného, 2007.
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Jak člověk postupuje k padesátce, přibývá těch, kdo 
z  jeho života ubývají  Pohřby začnou být tísnivěj-
ší než za  mladších let, kdy bývaly sice smutným, 
ale krátkým vytržením z běhu hodin a dní  Mladý 
muž odspěchá na pohřeb a za pár hodin je zpátky ve 
vyjetých kolejích, všechno pokračuje jako předtím  
Jako v těch verších Jiřího Wolkra známých z tolika 
smutečních oznámení: „Až zemru, nic na tom světě 
se nestane a nezmění “ Ale ta slova napsal mladičký 
básník a  my starší a  stárnoucí víme, že s  každým 
novým pohřbem se v našich životech stane a změní 
něco nepřehlédnutelného, něco pohasne a ubude  
V  červnu v osmdesátém čtvrtém roce jsem dostal 
dopis od  kamaráda o  čtyři roky staršího  „Píšu ti 
z motolského špitálu, kam mě odvezli z lékařského 
střediska, protože jsem byl žlutý  I když mi bylo jas-
né od začátku, že o žloutenku nejde, je to zánět jater 
z  léků, které jsem užíval na  něco jiného  Nechají  
si mě tady delší dobu, no, ale na rychlé umření to 
zatím snad není  Vykřičník  Moc tě zdravím, tvůj 
Honza Z “ Z jako Zábrana  Do čtvrt roku umřel, 
byla to rakovina  Ustaly dopisy, ve  kterých jsme  
si přes deset let svěřovali věci pracovní, čtenářské 
i osobní  Jednou mi napsal: „Čím jsem starší, mám 
pořád větší pocit generačního souručenství, přede-
vším s  lidmi, kteří dělají totéž, na  čem se mořím 
sám, a proto k nim cítím sympatie  V tomhle vidím 
jedinou možnost, jak si v zajetí, ve kterém žijeme, 
vykoupit plnou svobodu, nepřistoupit na jiná kri-
téria než na svoje “ Téhož roku zemřel téměř deva-
desátiletý Samuel Kostomlatský, můj dávný učitel 
z brněnské anglistiky, v padesátých letech z fakulty 
vypuzený  Jediná kniha, kterou se mu kdy podaři-

lo vydat, se jmenovala Plameny mezi buky a  vyšla 
krátce před válkou, když mu bylo kolem čtyřiceti  
V jedné básni tenkrát psal: „Bůhví, snad hoří přede 
mnou teprve žití poledne, snad práce má za náruč 
sklizně bohatou v  budoucnu bude vděčná  Snad 
příď mé lodi zemi zaslíbenou zahlédne, nežli vlajka 
má pozdraví otcovský přístav věčna “ Svobodných 
časů se nedožil on ani jiní, o jejichž vážných nemo-
cech a náhlých úmrtích jsem se dovídal  V tom roce 
zemřel můj strýc Karel, ten, který v nacistickém vě-
zení po dva roky předstíral šílenství, aby se vyhnul 
nebezpečným výslechům  A v Samotiškách u Olo-
mouce překladatel Božské komedie Otto František 
Babler, od  kterého jsem dlouho dostával povzbu-
zující dopisy  A v Praze literární historička Zdeňka 
Tichá, která mě zásobovala články a knihami o sta-
ré české literatuře  A velmi se zhoršovaly choroby  
Oldřicha Mikuláška, aristokrata mezi zavrženými 
spisovateli  Básníka, s  kterým bývala radost pose-
dět, protože nikdy neskuhral a okolní záští pohrdal  

V polovině osmdesátých let ale začaly přicházet 
i  zprávy lepší, ba nečekaně dobré  Nemyslím teď 
na Gorbačova, ten byl příliš vzdálený a mlhavý  To 
slibné se začalo dít v mé blízkosti  A nebylo to jen 
v tom, že už také Odeon se osmělil vydávat překlady 
s mým jménem  Na jaře roku osmdesátého pátého 
přijel ze Spojených států spisovatel Kurt Von negut 
a nezůstal jen v Praze  Ve vší tichosti se přijel po-
dívat na brněnský Provázek, kde hráli dramatizaci 
jeho románu Bůh vám požehnej, pane Rosewatere, 
a po představení s ním anglista a amerikanista Josef 
Jařab besedoval před diváky  Vonnegutův překla-
datel Jaroslav Kořán ke  mně tenkrát nasměroval  

Pan Kaplan a velký kaňon

Antonín Přidal

https://www.google.cz/search?biw=1252&bih=604&q=Samoti%C5%A1k%C3%A1ch+u+Olomouce&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiflMDMxqbUAhXjA5oKHQHcB2UQvwUIHygA
https://www.google.cz/search?biw=1252&bih=604&q=Samoti%C5%A1k%C3%A1ch+u+Olomouce&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiflMDMxqbUAhXjA5oKHQHcB2UQvwUIHygA
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manželskou dvojici, a ta mi americkou angličtinou 
gratulovala, že si vybírám k překladu tak nesnad-
né autory, jako je třeba básník Robert Lowell nebo 
John Updike  „Za týden,“ řekli, „u nás bude na ná-
vštěvě William Styron, nemohl byste přijít?“ „A kam  
prosím?“ „Do našeho domu v Praze  Já jsem William 
Luers, americký velvyslanec, a to je moje žena Wen-
dy “ Tito dva Američané, bystří, dobře orientovaní 
a rezolutní, prosluli tím, že jakmile jen trochu po-
volily ledy, začali zvát do Prahy přátele, které měli 
mezi americkými spisovateli, a bez velkých tajností 
je seznamovali s českými auto ry a překladateli, kte-
ré si rovněž vybírali sami bez ohledu na to, jak je 
kdo u režimu zapsán  A  tak jsem se za  týden octl 
v jejich pražském domě překvapen, že v pokoji sedí-
me jen my tři  Vyprávěli mi o svém blízkém příteli 
Johnu Updikovi, jehož povídky jsem přeložil pod 
názvem Milenci a  manželé, a  po  půl hodině vešli 
další dva hosté, manželé Styronovi  Sophiina volba 
vyšla nedávno česky a  uchvátila spousty čtenářů  
Znamenitě ji přeložil Radoslav Nenadál a v té chvíli 
jsem skoro zalitoval, že jsem se o ni nepokusil sám, 
ale brzy se ukázalo, že William Styron a jeho paní, 
rovněž spisovatelka, vědí o mých jiných překladech, 
protože od  kulturního atašé dostali jejich dlouhý 
seznam, a řeč nestála  Tak se přihodilo, že rozhovor 
se slavným autorem, kterého jsem nikdy předtím 
ani potom nepřekládal, započal mé americké dob-
rodružství, nenadálé a neuvěřitelné  Téhož večera, 
když přibyli další hosté, přišla řeč na stipendium, 
které každého podzimu poskytuje univerzita v Iowa 
City třem desítkám zahraničních spisovatelů, aby 
mohli v  klidu pracovat, a  navíc poznat kulturní 
život ve  Spojených státech  Měl bych zájem? Měl 
bych zájem, přisvědčil jsem  Protože přisvědčit bylo 
snadnější než vysvětlovat, že zájem je u nás to nej-
méně důležité  Snad někdy v  budoucnosti, říkal 
jsem si v nočním vlaku z Prahy do Brna  Ale za dva 
měsíce jsem našel ve  schránce oficiální pozvání 
od rektora té univerzity, nabízel mi čtyřměsíční stu-
dijní pobyt v rámci mezinárodního literárního pro-

gramu  Nástup prvního září  Odpověděl jsem obra-
tem, že přijímám, vždyť do odletu zbývaly dva a půl 
měsíce  Ale kdo mi dá výjezdní doložku? Odpověď 
byla jednoduchá, nikdo  Sdružení překladatelů, kde 
jsem byl čerstvě registrován, mi oznámilo, že moje 
cesta by musela být v  ročním plánu ministerstva 
kultury, a tam pochopitelně není  Na krajské sprá-
vě pasů a víz mi sdělili, že na vycestování nemám 
jednak přidělené valuty a  jednak ani nárok, leda 
snad až budu v důchodu  Podal jsem žádost novou 
a  připomněl, že všechno hradí hostitelská univer-
zita  Patnáctého srpna mi přišlo definitivní zamít-
nutí  Ještě předtím zavítal do Prahy na po zvání vel-
vyslance Luerse americký básník Galway  Kinnell, 
kterého jsem právě překládal, protože jsem z  jeho 
básní chystal knižní výbor nazvaný Věci, o kterých 
s  nikým nemluvím  Naštěstí bylo dost věcí, o  kte-
rých jsme s Galwayem Kinnellem, jinak málomluv-
ným, mluvili  Strávili jsme spolu několik půldnů, 
nejdříve v Praze nad jeho básněmi a potom v Brně, 
protože jsem mu chtěl ukázat svoje město, okolní 
krajinu a Matalův mlýn  Od Matala si odvezl za oce-
án obraz, ode mě neoficiální vysvětlení pro univerzi-
tu v Iowě a zároveň prosbu, ať mi pozvání na příští 
rok pošlou co nejdřív, protože na  vyřízení výjezdů 
nestačí pouhé dva měsíce  Stane se  Pozvání přijde už 
v listopadu, na vyřizování mám tentokrát skoro deset 
měsíců  Sháním potvrzení, podávám žádost, absol-
vuji trapné rozhovory, ministerští úředníci se tváří zá-
hadně, různí orgánové vytahují různé otázky  Jedna  
zní: „Proč jste byl na pohřbu Oldřicha Mikuláška?“ 
a jiná: „Proč jste se účastnil šíření rukopisných bás-
ní, které po  sedmdesátém roce organizoval Ludvík 
Kundera?“ Ale jaké šíření? Kundera měl tehdy skvělý 
nápad, že když každý z dvaceti autorů opíše ručně 
dvacetkrát svoji báseň a každý z dvaceti výtvarníků 
dodá dvacet výtisků svého grafického listu, vznikne 
z toho dvacet složek, pro každého autora jedna  Vzá-
jemně se tak obdarujeme a uděláme si radost  Bylo to 
nelegální, mínil orgán a divil se, že s takovou minu-
lostí chci odjet na studijní pobyt do USA  Mezitím  

https://www.google.cz/search?biw=1252&bih=604&q=univerzita+v+Iowa+City&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjv-_37x6bUAhUqMJoKHaZrCOoQvwUINigA
https://www.google.cz/search?biw=1252&bih=604&q=univerzita+v+Iowa+City&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjv-_37x6bUAhUqMJoKHaZrCOoQvwUINigA
https://www.google.cz/search?biw=1252&bih=604&q=univerzita+v+Iowa+City&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjv-_37x6bUAhUqMJoKHaZrCOoQvwUINigA
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přijel do  Prahy John Updike a  jeden den pobyl 
v Brně, na univerzitě, na Provázku a několik hodin 
taky u nás v bytě  Do Brna přijela také literární kri-
tička Doris Grumpecková, rovněž přesvědčená, že se 
do Iowy dostanu  Těch, co tomu věřili, bylo ve Spo-
jených státech víc než u nás  Úředníci v příslušných 
kancelářích pořád krčili rameny, z jedněch čišela lho-
stejnost, z druhých závist, ze třetích zpupnost  Ne-
zbývalo než se ptát a ptát, čekat a čekat  Zkraťme to 
čekání vzpomínkou na to, co jsem tenkrát měl roz-
překládáno  Byla to kniha, se kterou se nedalo postu-
povat ode dne ke dni, ale jen od nápadu k nápadu, 
a  tedy s  přestávkami  Ty přestávky jsem vyplňoval 
jiným psaním a překládáním, ale donekonečna jsem 
je protahovat nemohl a nechtěl  To by si pan Kaplan 
a jeho spolužáci z večerní školy nezasloužili 

Můšu? Dámy a panové, pán presór, já dám tetka 
můj číklad na skloňavání sýra  Prosím vaší posor-
nost, můj číklad je: ementálskej sýra má v sobě díra 

Neporazitelného Hymana Kaplana hrál Miro-
slav Donutil, když jsme, rozumí se až v devadesá-
tých letech, natočili desetidílný rozhlasový seriál 
Pan Kaplan má stále třídu rád  To všechno mělo 
svou prehistorii  Jako chlapec jsem vylovil z tatín-
kovy knihovny zasutou tenkou knížku, která se 
jmenovala stručněji Pan Kaplan má třídu rád, vyšla 
rok po válce a z angličtiny ji přeložil Pavel Eisner  
Vlastně ani tak nepřeložil, jako převyprávěl  Zatím-
co v  originále nazvaném Studia Hymana Kaplana 
se přistěhovalci v newyorské škole potýkají s anglic-
kou gramatikou, Eisner je nechal zápolit s problé-
my češtinářskými  Děj a postavy zachoval, ale detai-
ly promluv musel přetvořit nebo znovu vymyslet  
Ta knížka mě znovu a znovu rozesmávala  Předčítal 
jsem z ní mamince a ostatním, až se z krkolomných 
výroků pana Kaplana staly v  naší rodině okřídle-
né citáty  „Je všechno BF?“ jako bez fádný  Nebo 
„fojstklas?“, „Pervočiní?“  Nebo: „Mitnig chytrá dáma  
a  má v  palici sláma,“ nebo „Já jsem spanilomysl-

ný na můj bratr Max, poněvadž na něho myslím 
i  ve  spání “ Myslím, že podobně zdomácněl pan 
Kaplan v  mnoha jiných českých rodinách  Ten-
krát jsem ještě nevěděl, že na této knížce pracoval 
Pavel Eisner v protektorátních letech, kdy se před 
rasovou persekucí musel skrývat a  svoje překlady 
publikoval pod cizími jmény  Ale i při své nezku-
šenosti jsem cítil, že česká verze Pana Kaplana je 
dílko z mistrovské jazykové dílny  S tím větší úctou 
a zvědavostí jsem později bral do ruky Chrám i tvrz, 
Češtinu poklepem a poslechem a jiné Eisnerovy kni-
hy  A bylo mi líto, že jazyková dobrodružství pana 
Kaplana nemají pokračování  A  tu náhle někdy 
v druhé půli devadesátých let se mi dostal do  ru-
kou americký časopis, kde se psalo, že na Broadwayi 
se hraje muzikál Ó Kaplan! My Kaplan! a  že jeho 
předlohou byla stejnojmenná kniha Lea Rostena  
Ale vždyť ta se jmenovala úplně jinak, vzpomněl 
jsem si a vzápětí jsem zavětřil  Co kdyby to nebyla 
ta stará kniha? A opravdu  Vstřícná paní redaktorka 
z Odeonu Eva Kondrysová mi brzy zjistila, že Leo 
Rosten ve svém psaní o panu Kaplanovi pokračo-
val  A když mu bylo kolem šedesáti, rozhodl se, že 
všechno znovu přepíše a rozšíří  Až z toho vznikla 
úplně jiná kniha  Ó Kaplan! My Kaplan!, to bylo 
moje štěstí  Byl bych do  toho šel i na cizí jméno, 
ale než se vyřídila autorská práva, uplynulo pár let, 
ledy se znovu o kousek pohnuly a mohl jsem své-
ho Kaplana podepsat  Říkám svého, ačkoliv moje 
byla jen jeho groteskní čeština, ale právě tu jsem 
dával dohromady po svém, ne jako nápodobu něja-
ké skutečné cizinecké mluvy  Ale jako jazyk z velké 
části vymyšlený a umělý, tak jako bývají vykoumané 
a nadskutečné třeba výstupy klaunů  Místo češtiny 
komolené poněmecku jsem zkusil češtinu komole-
nou po  česku po  způsobu dětí, které si zpočátku 
osvojují jazyk tak, že si ho přivlastňují a vnucují mu 
svoje pravidla, zčásti sice logická, ale neudržitelná  
Pan Kaplan mě pak stál léta přemýšlení, vymýšlení,  
pokusů i  hokusů pokusů  Nemohl jsem si vypo-
máhat žádným slovníkem, žádnou literaturou  Měl 

https://www.google.cz/search?biw=1252&bih=604&q=univerzita+v+Iowa+City&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjv-_37x6bUAhUqMJoKHaZrCOoQvwUINigA
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jsem jen sešit, kam jsem si předem a do zásoby za-
pisoval jazykové kotrmelce a  přemety, jakých by 
mohl tento klaun být schopen  A pro inspiraci, ne 
pro kopírování, jsem měl po ruce dva notesy, kam 
jsme s manželkou zapisovali výšplechty našich dvou 
dětí  Od jejich prvních vět až po výroky školácké  
Třeba: „Jak se ta loutka pověšívá? Ta rtěnka už je 
vyrtěnkovaná? Proč ten koberec tak mydláš? To 
musíš počebovat? U kolotoče byla střílovna a vedle 
koní byla kráva a měla malé krávátko  Nesměj se 
mi, nebo půjdu a půjdu, až se upůjdu “ Co věta, 
to Kolumbovo vejce  Ostatně na Kryštofa Kolumba 
a jeho objevitelskou plavbu nedal pan Kaplan nikdy 
dopustit  

A co měl Kolumpus? Ha! Dámy a pánové čemýš-
lujte o  tom jeho cestu  Celý měsíc si Kolumpus 
plával a  plával, ve  strašnéch bouškách, bouchají 
chromy, pleskají plesky, padají raupy  Okolo doko-
la tečou výsokanský vlny jako mrákodrápy v New 
Yorku  A zastaví on se? Né! Má na strách sadělano? 
Má na strách sadělano  Plává dál a eště dál a eště 
dál, fičí dopšedu na plný kecky…

Pane Kaplane!
…nezoufne ani o krok, když kvedrulanti v jeho 

manšaftu kvedrulujou a  kujou co? Kujou pixle! 
A vážení pšítele, v  jakých loďách dělal Kolumpus 
tu špíčkovou expedicu? Cha! Měl on silný páralodě? 
Měl fíletový parníky? Měl gomfotgábiny? Nééé, jen 
máloulinky plavadla, frťavoučký jak sirkový krapič-
ky, dírkový lodi, který tekly dovnič, všude našva-
chtaný loužičky, všude brajgl a bacily  Tou sou ňáký 
lodi na opjevení Ameriky? A proto já volám: Cham-
pa Ferdinand! Champa Isabela! Tak velkýmu člově-
kovi jako Kolumpus se nemohla dát lepší doprava?!

Champa!
Viva Christopher Ro Colombo, Viva!
Kaplan! V patnáctým století chcete stávět Titanica? 
Champa Ferdinand! Champa Blum!
Ferdinand a Isabela dali Kolombovi lodě, které 

byly dobré  Jmenovaly se Santa Maria, Pinta a Niňa  

Správně slečno Mitnigová
Na tu dobu byly přímo výborné 
Na tu dobu možná, ale ne na toho člověka  Niňa 

miňa pinta flinta 

Do Ameriky jsem nakonec nepřiplul, ale přiletěl  
I když letenka z univerzity v Iowě byla dávno vyří-
zená, ministerstvo kultury váhalo do poslední chví-
le  Naštěstí byla v  roce osmdesátém šestém obno-
vena dohoda o kulturní spolupráci a výměně mezi  
Československem a  Spojenými státy, a  to mi asi 
dost pomohlo  V pátek před nedělním odletem mi 
dala ministerská úřednice do  ruky pas s doložkou 
a k němu pět dolarů, které jsem měl po příjezdu vrá-
tit  Do letadla na Ruzyni jsem nastoupil s Evaldem 
Schormem, ale z Frankfurtu jsme letěli každý jinam  
Já do  Washingtonu, on do  Chicaga a  Detroitu,  
kde měl režírovat Čechovova Černého mnicha  Bylo 
třicátého prvního srpna a  po  všech těch strastech 
s úřady jsem letěl s lehkou duší  Stihl jsem odevzdat 
nového pana Kaplana a  taky velký výbor z  poví-
dek Isaaca Bashevise Singera Stará láska  Letěl jsem 
jako na dovolenou, bez pracovních dluhů  Nazítří 
ráno jsem se ve Washingtonu sešel s dalšími třiceti 
pozvanými  Přiletěli ze všech světových stran a byl 
mezi nimi Jugoslávec, dva Poláci, Filipínci, Afri-
čané, Indka, Islanďan, Izraelec, Španěl, několik Ji-
hoameričanů a taky Číňané  Protože duchovní otec 
toho mezinárodního programu, americký básník 
Paul Engle, měl za ženu čínskou emigrantku a dě-
lal všechno pro oslabení čínské izolace  Mé největší 
překvapení ve Washingtonu bylo, že hned při první 
panelové diskusi o  americké ediční praxi vystou-
pil energický prozaik jménem Arnošt Lustig  Žil 
ve Spojených státech už patnáct let, ve Washingto-
nu přednášel o evropské literatuře a byl tak zvědavý, 
co se u nás děje, že mě po diskusi pozval na dlouhou 
večeři  Byla to večeře nenasytných otázek a odpo-
vědí, a  to z  obou stran  Protože taky já jsem po-
třeboval poradit a on znal univerzitu v  Iowa City 
dobře, sám tam kdysi učil  A tak jsem se hned cítil 

https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&biw=1252&bih=604&q=Detroitu&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj8p4_l4qjUAhVBVhoKHYiUDQsQvwUIHygA
https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&biw=1252&bih=604&q=pov%C3%ADdky+Isaca+Ve%C5%A1+Evy+%C5%A0lesingra&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjh1Pvw46jUAhWF1xoKHeADA20QBQgfKAA
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jako doma, protože na  vyluzování takového poci-
tu je Arnošt Lustig učiněný Paganini  V Iowa City 
jsem měl ve studentské koleji společnou kuchyňku 
s čínským spisovatelem z Tchaj-wanu a za ním do-
cházeli další Číňané, i  ti, kteří ve  Státech už léta 
žili, psali a učili  Dva z nich se pokoušeli překládat 
z  angličtiny do  čínštiny povídky Milana Kundery 
a potřebovali poradit s českými reáliemi  Než jsem 
se nadál, zapadl jsem mezi Číňany tak, že mě vza-
li na soukromý výlet do Chicaga a ukázali mi tam 
kde co, co jsem chtěl vidět, včetně hospody, kde se 
dlouho do noci zpívá blues  Jeden chicagský Číňan, 
univerzitní pedagog, mi dokonce na  procházce 
u Michiganského jezera poskytl výklad o významu 
střední třídy v demokratickém státě a daroval mi 
knihu francouzského filozofa Raymonda Arona, 
u nás tehdy nedostupnou  Tak jsem jednou nohou 
vstoupil do komunity čínské a druhou pro změnu 
mezi Američany pocházející z Mexika a Guatemaly  
Tam se víc zpívalo a povídalo o věcech praktických, 
při hudbě a  vínu a  často za  velkého smíchu  Ta 
pestrá společnost rámovala mé dny, to jest debaty 
v  seminářích, setkání se spisovateli, kteří na  uni-
verzitu přijeli číst ze svých knih, a návštěvy kniho-
ven a knihkupectví, zásobených přímo pohádkově  
Ale krom toho všeho mě čekala možnost vyjíždět 
do míst, která jsem zatím znal jen a jen z básní a ro-
mánů  Mohl jsem si své cesty vybírat a  podnikal 
jsem je s dvěma úmysly  Za prvé jsem chtěl vidět 
památná místa, jako jsou město a řeka Toma Sawye-
ra nebo hřbitov z Mastersovy Spoonriverské antologie 
nebo jižanská krajina Faulknerových románů nebo 
kamenná věž Robinsona Jefferse v Kalifornii nebo 
rodný kraj Johna Updika v Pensylvánii, kde se ode-
hrávají jeho romány o Králíkovi  A za druhé jsem se 
pouštěl do oblastí málo obydlených, kde k člověku 
mluví hlavně skály  Zvláště ty, které se z roviny tyčí 
jako červené prsty a  tesáky  Autobusem jsem pro-
ťal Nevadu, autem Arizonu  Zažil jsem za volantem 
úzkost i  blaho z  měsíční krajiny, bouřku i  menší 
sněhovou vánici, sám a  chvílemi vylekaný, ale jen 

chvílemi  Když jsem v  rezervaci Hopijů vystoupil 
z auta, abych se mohl v klidu dívat na západ slunce, 
zastavil u mě po chvíli na pláni zcela liduprázdné 
náklaďáček s indiánem, a ten se ptal, co se mi stalo  
A jako by nechtěl uvěřit, že nic  Pak poodjel a znovu 
zavolal, jestli vím jistě, že nepotřebuju pomoct  Že 
by mu člověk pozorující západ slunce připadal jako 
blázen? Až později mě napadlo, že ve mně možná 
viděl kandidáta sebevraždy  Třeba si do  té pustiny 
občas někdo bílý zajede vzít život a předtím hledí 
do klesajícího slunce  Nevím  Ale pokud jde o mě, 
byl jsem šťastný a odhodlaný k dalším výpravám  
Viděl jsem i  Velký kaňon a  nedovedu ho popsat  
Protože ty rozervané útroby země se neotvírají pro 
slova, ale pro oči  Vidět hlouběji a  jinak, pocítit, 
jak maličké je naše bytí na Zemi a  jak velké svou 
troufalostí nebo touhou  To, co tam smrtelník po-
cítí, to bývá ještě silnější než zrakové vjemy  Shora 
z letadélka zmítaného větrem vypadá Velký kaňon 
jako peklo, jako strašlivý hrob, do kterého se všech-
no musí zřítit  Ale ze stezky u svého okraje působí 
jako vznešená podzemní stavba  Každou svou vrst-

Antonín Přidal s Leem Rostenem v New Yorku, 1986. 

https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&biw=1252&bih=604&q=Tchaj+Wanu&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiwx_rB5KjUAhVCXhoKHUNqCE8QvwUIHygA
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vou stoupá k obloze jakoby na důkaz, jak rostla naše 
planeta  Je v tom konec i počátek, omega i alfa 

Ty čtyři měsíce patří ke klíčovým místům v mém  
životě  I  sebe sama jsem tam potkával jiného, než 
na jakého jsem byl zvyklý  Můj život v Českosloven-
sku totiž býval někdy napjatý, ale většinou ztlume-
ný, omezený na malý prostor a usměrňovaný cizími 
rozhodnutími  Ve Spojených státech jsem musel re-
agovat na daleko víc podnětů, daleko častěji se roz-
hodovat na vlastní pěst, riskovat v nevyzkoušených 
situacích, mohl jsem vstupovat do debat, které nepod-
léhaly cenzuře, klást nahlas otázky, jaké bych doma  
skoro šeptal  Musel jsem se víc prosazovat a méně 
uhýbat, méně se chránit  Nakonec jsem tam vyhle-
dal i pana Kaplana  Sice jsem si myslel, že do toho 
newyorského domu stojícího nedaleko budovy OSN  
jdu navštívit Lea Rostena, a proto jsem čekal, že mě 
přijme uměřený gentleman, jakým byl páně Kapla-

nův pan présor Parkhill  Vždyť i Rosten, syn polských  
přistěhovalců, působil v mládí jako učitel na večer-
ní přípravce pro dospělé  Ale ne  Přivítal mě pan 
Kaplan, skoro osmdesátiletý, a přesto nezadržitelně 
povídavý a  zvědavý, dychtivý pobavit a překvapit, 
na všechno odpovědět, o všem něco říct, blýsknout 
se nějakou speciální znalostí  Leo Rosten, sociolog, 
esejista, filmový scenárista, autor Pana Kaplana a ji-
ných knížek, nejen humoristických a detektivních, 
ale i  těch o politice a náboženství a o  jazyce jidiš  
Protože jsem nevěděl, jestli mě fotoaparát jako na-
schvál nezklame, říkal jsem si: „Pamatuj si, že jeho 
podoba je něco mezi Bohumilem Bezouškou a Kar-
lem Vlachem “ Byl drobné postavy a na nohou měl 
to, čemu se u nás říká kostkované papuče 

Ukázky z knihy Lásky a lijavce, Books & Pipes Publishing, 
Brno 2018.
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Začala složitá doba  Pražské jaro roku 1968 bylo 
zlikvidováno, „kontrarevoluce“ potlačena okupací 
vojsky Varšavské smlouvy  Zpracováním a vydáním 
zásadního dokumentu „Poučení z krizového vývoje 
ve straně a společnosti po XIII  sjezdu KSČ“ počíná 
rokem 1971 reálná „normalizace“ politické situace, 
která vede k zadušení všeho, co jakkoliv směřovalo 
k demokracii, otevřenosti projevu, svobodě slova 

Při následující přeregistraci členů Svazu českých 
spisovatelů přestává být jeho členem i  Bohumil 
Hrabal  V březnu 1970 byla sice Hrabalovi vysta-
vena členská legitimace Svazu českých spisovatelů, 
podepsaná jeho předsedou Jaroslavem Seifertem, 
ale ministerstvo vnitra tento Svaz nikdy nezaregis-
trovalo, a tedy de iure – neexistoval  Z rozhodnutí 
ministerstva kultury byl v prosinci 1970 rozpuštěn 
a nahrazen Svazem novým 

V praxi to znamenalo (a nejen pro Hrabala, ale 
i mnohé další), že pro vydání nových dokladů (ob-
čanského průkazu, cestovního pasu atd ) nedostal 
potvrzení o  práci od zaměstnavatele, protože za-
městnancem nového Svazu již nebyl, nebyl v něm 
zaregistrován, a nacházel se tedy ve stavu tzv  „spi-
sovatele v likvidaci“, což nebylo žádné zaměstnání  
Aby se Hrabal vyhnul potížím, začal vážně uvažovat 
o tom, že tak jako kdysi půjde pracovat do sběrny 
starého papíru 

Dvě knihy, které měly Hrabalovi v  roce 1970 
vyjít, a dokonce byly již vytištěny (Poupata a Do-
mácí úkoly), namísto na knihkupecké pulty zamířily 

týdeník Tvorba 1975  
a pálení knih Bohumila Hrabala

tomáš Mazal

z tiskárny rovnou do stoupy  Navíc v únoru 1970 
zemřela Hrabalovi matka a kromě všech postupně 
přicházejících zákazů a likvidací byl jeho byt v praž-
ské Libni v ulici Na hrázi 24 vytopen vodou od ná-
jemníků o patro výše a následně uznán „hygienicky 
závadným“  Pro Bohumila Hrabala to byl pádný 
důvod, proč zmizet z Prahy na jeho malou chatu (ač 
nedalekou) uprostřed lesů v Kersku, stranou všeho 
dění  Je mu 56 let a  jako by pro něj utichl tikot 
hodin, už ho nikdo nezval na besedy, nikdo nechtěl 
žádná interview, otisknout povídku, vydat knihu  
Jeho posledním oficiálně vydaným titulem v ČSSR 
byly v roce 1968 Morytáty a legendy  Ani v té době 
se však nestává disidentem jako někteří jeho přátelé, 
není členem žádné z disidentských skupin  Uzavírá 
se jen do své „exlusivní samoty“ a o  to usilovněji 
píše zatím jen sám pro sebe, do šuplíku  (Teprve 
po osmileté pomlce mu v Československu vyjdou 
v roce 1976 Postřižiny )

Jako by však normalizace poskytla Hrabalovi, 
možná paradoxně, kýžený nulový stav  Sedmdesátá 
léta pro něj znamenají největší tvůrčí vzepětí, ale je 
to také období, kdy je nejsilněji vystaven vnějším 
tlakům  Drcené olivy vydávají nejlepší šťávu, říká 
přísloví, pád je Hrabalovi příležitostí k  vzestupu  
Nastává chvíle zklidněného vzpomínání, vyprávění 

V létě 1970 začíná psát Postřižiny, v srpnu krat-
ší a  o  to významnější text „Rukověť pábitelského 
učně“ (jako předmluvu pro americké vydání svých 
povídek) 
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Při oslavě jeho sedmapadesátých narozenin 
v březnu 1971 v kerské restauraci Hájenka spolu 
s přáteli a několika kamarády z Prahy (též spiso-
vateli a redaktory v „likvidaci“), i za zcela náhod-
né účasti bývalého člena Dubčekovy vlády Josefa 
Smrkovského, dojde k příjezdu Státní bezpečnosti 
z Prahy a perlustraci účastníků  Hrabalova „složka“ 
na ministerstvu vnitra byla obohacena o „Zprávu 
o oslavě“  

V  horkém létě téhož roku, během osmnácti 
dnů, píše Hrabal svůj největší epický text, román 
Obsluhoval jsem anglického krále  V  březnu 1973 
dokončuje Hrabal další „vzpomínkový“ text, pró-
zu Městečko, kde se zastavil čas. Na podzim napíše 
i  „budoucí“ knihu Něžný barbar  Také tento stro-
jopis skončí v Hrabalově šuplíku  Kopie v několika 
málo exemplářích na průklepovém papíře rozdá jen 
svým blízkým přátelům 

Osmadvacátého března 1974 je Hrabalovi še-
desát let  V  době hluboké normalizace proběhne 
toto spisovatelovo jubileum bez povšimnutí  Je mu 
i nadále odepřena možnost publikovat, dveře nakla-
datelství jsou pro něho pevně zavřené  Vzpomene 
si pouze Úřad důchodového zabezpečení v Praze – 
JUDr  Bohumilu Hrabalovi přiznává od 28  břez-
na 1974 důchod ve výši 1 050 Kčs 

Na znamení solidarity s Hrabalem a zároveň na 
jeho počest k šedesátinám uspořádal a vydal jiný tak-
též „umlčený“ spisovatel Ludvík Vaculík v rámci sa-
mizdatové Edice Petlice sborník nazvaný O čem bych 
psal, kdybych měl kam (Tak píši vám, pane Hrabal!)  
Ve sborníku jsou příspěvky Ivana Klímy, Jana Tre-
fulky, Karla Pecky, Ludvíka Vaculíka, Jiřího Gruši, 
Václava Havla i  dalších  Vydáním tohoto sborní-
ku se Vaculík dostává do bližšího kontaktu s lidmi 
kolem Hrabala, a tak záhy zjistí, co Hrabal píše či 
napsal, ale pochopitelně nemůže vydat  Již v červ-
nu 1974 vydává samizdatová Edice Petlice Něžného 
barbara, o rok později to udělá i Edice Expedice 

Hrabal, stále žijící v ústraní Kerska, do Prahy za-
jíždí jen do hospod na pivo s přáteli  O tato setkání 

se však začala zajímat i  tajná policie (StB)  Podle 
scénáře StB šlo o  nebezpečnou protistátní skupi-
nu, v níž byl Hrabal ústřední postavou  Začala tím 
další ze šikan Hrabala (pravidelně opakovaných), 
v rámci které je mu odpírána i výjezdní doložka na 
dovolenou do Jugoslávie  Důvodem je jeho „kama-
rádství“ s  Ludvíkem Vaculíkem  Brzy po návratu 
z Jugoslávie (výjezdní doložku po několika výstraž-
ných pohovorech nakonec dostal) adresuje Hrabal 
s datem 25  října 1974 dopis stranickému ideolo-
govi, tajemníku ÚV KSČ Janu Fojtíkovi, dopis, ve 
kterém mimo jiné píše: „… jsem se rozhodl, že už 
nechci své známé informovat o  svých textech for-
mou samizdatu, ale půjdu na to rovnou  Byl jsem 
rád, že mne vyhledali dva mladí redaktoři Tvorby 
a  nabídli mi možnost publikovat v  jejich týdení-
ku  (…) Prosím Vás… abyste… přihlédl ke všem 
okolnostem… a  trochu mi pomohl při mém sice 
opožděném, ale přeci jen novém vstupu do naší li-
teratury nejen v Tvorbě, ale slovesné tvorbě vůbec “1

Není zcela jasné, zda formu tohoto dopisu 
Hrabalovi „doporučil“ pracovník StB z  minister-
stva vnitra, který měl Hrabala „na starosti“ a který 
se rozhodl z něj udělat opět spisovatele, či zda jej 
Hrabal koncipoval sám pod sílícím vlivem a tlakem 
událostí  Rozhodně by bylo chybou tento dopis 
chápat jako sebeponižování či podlézání stranic-
kým špičkám a funkcionářům  Dopis byl v podstatě 
marnou Hrabalovou snahou dobrat se „vysvětlení“, 
„dořešení“ podivných jevů a událostí, leč doposud 
se stejným výsledkem jako cesta Kafkova zeměmě-
řiče na Zámek 

Byl to pro něj podivný stav: na jedné straně se 
Hrabalovy texty šířily opisem nebo přímo v sami-
zdatových edicích, kterým je sám poskytoval a kte-
rých se nevzdával, respektive byl k jejich aktivitám 
zdánlivě lhostejný  (Takto „vydané“ texty mu ovšem 
dělaly radost a poskytovaly mu zadostiučinění, že se 
alespoň tímto způsobem dostávají ke čtenářům, byť 
v omezeném okruhu ) A také zde byla exilová na-
kladatelství, která jeho texty ze samizdatu přejímala  
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a postupně vydávala  Na straně druhé se ale Hrabal 
chtěl pokusit své psaní „legalizovat“, a tak určitým  
způsobem vyhovět tlaku moci, reprezentované v tom-
to případě tajnou policií 

Od konce října 1974 „připravuje“ Hrabal jakýsi 
fiktivní rozhovor, povídání o  literatuře, o  fotbalu  
Svým přátelům v  hospodě při středečním setkání 
v Praze zcela vážně řekl, že to po něm chtějí v Tvor-
bě (šéfredaktor Jiří Hájek), že by se tak prý narušilo 
vakuum, ve kterém je, a  že by ho pak zase třeba 
mohli vydávat 

O  to ale šlo především samotnému režimu! 
O známého spisovatele, který zmizel po roce 1970 
z  edičních plánů nakladatelství a  prodejen knih-
kupectví, byl stálý zájem ze zahraničí  Na tehdej-
ší agenturu Dilia, zastupující tuzemské autory, se 

vznášely četné dotazy – Co je s Hrabalem, jaké jeho 
nové knihy budou vydány? Bylo to celé absurdní  
Hrabal nebyl ve Svazu českých spisovatelů, tudíž 
ani nemohl být zastupován literární agenturou  

Hrabalovy přátele jeho postup překvapil, zvláště 
když si uvědomili, že Tvorba byla vyloženě ideo-
logicky stranická tiskovina KSČ  Ale zároveň po-
chopili, pod jakým tlakem a těžkým rozhodováním 
Hrabal v té době stál 

Asi týden po tomto sdělení přinesl Hrabal do 
hospody už poněkolikáté přepracovaný rozhovor  
„Moc se jim to nelíbilo, musel jsem to trochu po-
opravit  Co tomu říkáte?“ vyzvídal 2 Bylo to téměř 
stejné, všem u stolu se ale ten rozhovor líbil 

Osmého ledna 1975 vychází v kulturněpolitic-
kém týdeníku Tvorba3 „Rozhovor s  Bohumilem 
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Hrabalem“, který mu měl pootevřít (byť ve skuteč-
nosti částečně a velmi omezeně) dveře k publiková-
ní  Byla to však další verze rozhovoru, pod kterým 
nebylo ani uvedeno, kdo s Hrabalem rozmlouval  
Až později vyšlo najevo, že to byl Karel Sýs a Jaromír 
Pelc,4 kteří tento „rozhovor“ redakčně „pročistili“, 
a  druhou část ve smyslu terminologie socialismu, 
odkazu XIV  sjezdu KSČ a dalších potřebných vý-
razových atributů doby, jako by to řekl sám Hrabal, 
připsal osobně šéfredaktor Tvorby, komunistický li-
terární kritik Jiří Hájek  „Rozhovor“ začínal cynic-
kou větou: „Nějak dlouho jsme se  neviděli “

Pochopitelně záhy po vydání Tvorby se začaly 
ozývat hlasy typu, že Hrabal zradil, sype si hlavu 
popelem, má tohle zapotřebí, podbízí se komunis-
tům… Mnozí však Tvorbu ani neviděli, takže ob-
sah „rozhovoru“ neznali a ani si nemohli všimnout, 
že větší část oné kritizované stránky Tvorby zabírá 
jeden z důležitých Hrabalových textů, téměř jeho 
manifest „Rukověť pábitelské učně“ 

„Rukověť pábitelského učně“, onen Hrabalův 
spontánní text si v té samé Tvorbě spolu s „rozho-
vorem“ přečetl i básník a výtvarník Jiří Kolář  Vzá-
pětí poslal Hrabalovi svůj artefakt, koláž modrého 
motýla s  ženským tělíčkem  Na zadní stranu této 
koláže napsal: „Drahý Bohouši… Od dob, kdy 
F   Halas otiskl A  co básník?, nikdo se neodvážil 
takovou báseň, jako je Tvá Rukověť pábitelského 
učně, ani napsat, ani otisknout  Dík  Tvůj Jirka K “

Sedmdesátá léta byla doba, která měla své uměle 
vytvořené protipóly, směřující k  vyhlašování mu-
čedníků, hrdinů, zrádců a vytváření psychologicky 
deformovaných hysterií na obou stranách „bariká-
dy“  V undergroundu této mánii podlehl Ivan Mar-
tin Jirous, jeden z  jeho nejvýznamnějších předsta-
vitelů, který brzy po „rozhovoru“ Hrabala v Tvorbě 
zorganizoval na pražské Kampě pálení Hrabalových 
knih  Pro Jirouse to prostě byla zrada všech těch, 
kteří dokázali trvat na svém a režimu neustupovat  
„Ke spálení jsme se s Eugenem Brikciusem rozhodli 
pět dní předtím  Po Hrabalově rozhovoru v Tvor-

bě se nic jiného udělat nedalo  (…) To, co udělal 
Hrabal, se nedá ničím omluvit  Na stará kolena se 
posral v době, kdy si lidé začali sami opisovat a půj-
čovat jeho knížky  Copak nepochopil, že tajná sláva 
je ta nejvyšší sláva? Že na mizerným průklepovým 
papíru opsaná kniha má větší význam, než ty (…) 
vytištěné a obálkou ozdobené  S Eugenem jsem byl 
dohodnut, že na sebe vezmu roli iniciátora a orga-
nizátora (…), bylo nás třináct,“ píše Jirous v  roce 
1980 5

„Tady se musím vrátit do radostnějšího roku 
1967, kdy jsme s Hrabalem seděli U Zlatého ty-
gra,“ říká Eugen Brikcius v  rozhovoru pro Baby-
lon 6 „U Tygra s námi tehdy seděl nějaký studentský 
vůdce, což byla už tehdy podezřelá existence, co se 
připravuje na budoucí kariéru  Já před ním poví-
dám: ‚Pane Hrabale, že se mají pálit knihy,‘ a on od-
pověděl: ‚No když jste v Německu ‘ To odpověděl 
mistrovsky  Tím to bylo odbyto, zatím  Když pak 
dal ten rozhovor do Tvorby, seděli jsme s Magorem 
v  hospodě v  Ječný nad jezuitským kostelem a  on 
říkal: ‚Hle, tobě tehdy Hrabal schválil pálení knih 
a teď spálíme jeho – zítra se sejdeme, každý přinese 
knihy, co má, spálíme je ‘“

O  akci řekl Jirous několika přátelům, někte-
ří však vzápětí odmítli, včetně Němcových  Pále-
ní knih jim připadalo nevkusné a příliš radikální  
„V  životě jsem nebyl tak opuštěný, jako tu noc 
předtím,“ vzpomínal Jirous později 7

I  Brikciusovi se přes noc vše rozleželo  „Ráno 
jsem si říkal (…) nemá to žádný smysl, žádný účel 
(…) já jsem vždycky chtěl pálení jen tak, samo 
o  sobě, an sich  Tak jsem to Magorovi volal a on 
řekl: ,Tak já to udělám sám ‘ Nemohl jsem ovšem 
nechat Magora ve štychu, takže jsem položil slu-
chátko a jel s ním na Kampu, kde jsme knihy spáli-
li  Tím pádem byl narušen můj vztah k Hrabalovi, 
protože se to potrefení pochopitelně dozvěděli “8

Dnes již nelze s jistotou určit, kterého dne roku 
1975 se sešlo třináct lidí v parku na Kampě  Pod-
le Jirousových instrukcí si měli zúčastnění přinést 
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s sebou knížky Bohumila Hrabala  Pro samotného 
Jirouse to zajisté byla dost protichůdná akce – on 
sám, který dříve knihy svých oblíbených autorů na 
psacím stroji přepisoval, tedy znal jejich hodnotu, 
měl nyní knihy jednoho z  oblíbených autorů de-
monstrativně pálit  Ironií však je, že namísto knih 
Hrabala se podle Brikciuse shromáždilo jen něko-
lik vlakových jízdních řádů a  jedna kniha básníka 
a  prozaika Jiřího Šotoly, protože prý nic jiného 
účastníci akce nesehnali  Osobně si ale myslím, že 
pro některé zúčastněné byly knížky Hrabala jistou 
vzácností domácí knihovny, které se nechtěli jen tak 
zbavovat, a naopak – jiní Hrabala pravděpodobně 
ani moc neznali a nečetli  Na fotografii z tohoto pá-
lení lze však rozeznat přebal Hrabalovy knihy Inze-
rát na dům, ve kterém už nechci bydlet (MF 1965) 

Malíř Zbyšek Sion (který se o chystané Jirousově 
akci záhy dozvěděl a marně se snažil Jirouse v praž-
ských hospodách vyhledat a  pálení knih Hrabala 
mu razantně rozmluvit) vzpomíná, kterak mu jis-
tá dívka, účastnice akce, potvrdila, že jedna kniha 
Bohumila Hrabala byla vhozena do ohně  Byla to 
kniha Bohumil Hrabal uvádí… (MF 1967), což je 
pouze antologie, soubor textů sestavený Hrabalem 
z jeho oblíbených autorů – K  J  Erbena, J  Neru-
dy, J  Demla, I  Herrmanna, L  Klímy, V  Holana, 
R  Weinera, F  Kafky a J  Haška  Ironicky tak pla-
meny ohně strávily klasiky, některé z nich tou do-
bou ovšem i zakázané  Ten, kdo knihu na akci při-
nesl, ani netušil, co pod jménem Hrabal obsahuje 
a o čem je 

„Žádná řeč se nevedla, všichni věděli, o co jde,“ 
řekl Brikcius  Z několika jízdních řádů a knížek vy-
trhali listy, aby lépe hořely, asi deset knih naházeli na 
hromad u a nechali hořet  Zbytek nespálených knih 
naházel Jirous do Vltavy a  protest byl skončený 9

Ovšem Jirous a  jeho paličští přátelé tehdy ne-
pochopili (a ani si ze svého místa nemohli uvědo-
mit), že – jak napsal Josef Zumr: „Proti malicher-
nosti a krátkozraké kulturní politice je tu postaveno 
obrovské dílo, před jehož vahou musí tato politika 

couvnout a posléze kapitulovat (byť s občasnými re-
cidivami marného odporu) “10

Z  jiného úhlu pohledu o  tom hovořil Ludvík 
Vaculík: „Tvorba přinesla Hrabalovi mnohá nepřá-
telství, někteří ho striktně odsuzovali, na Kampě 
pálili jeho knihy  Ale my, co jsme dělali v samizda-
tu, Edici Petlice – vůbec ne! My jsme v tom viděli 
náš úspěch, protože Hrabal byl nepotlačitelný a ten 
režim ho musel uznat! Za rok potom mi Hrabal ří-
kal: ,Stala se podivná věc, oni mi chtějí vydat knihu, 
to je zrada!‘ A já mu povídám: ,Jsme u cíle, protože 
se jim nepodařilo Vás potlačit!‘ Ten stát musel najít 
najednou způsob, jak se k těm autorům zachovat “11

V samizdatové Edici Petlice vydává Jiří Lederer 
v roce 1978 knihu České rozhovory  Kniha vznikala 
dva roky, v letech 1975 až 1977  Aby složil Lederer 
široký obraz světa i zakázané literatury, klade všem 
zpovídaným podobné otázky  Týkají se i Hrabalova 
„rozhovoru“ v Tvorbě  Pavel Landovský o Hraba-
lově „rozhovoru“ řekne, že text nemohl psát jen 
Hrabal sám, určitě jej upravil „zkušený předposra-
ný korektor“  Jiří Kolář odpověděl, že Hrabal je tak 
velký umělec, že je povinen udělat vše, aby mohl 
publikovat  A dodá, že vůbec je hrozný český zvyk 
myslet si o  lidech to nejhorší  „To by snad někdo 
chtěl, aby Hrabal šel znovu vykládat shnilý papír? 
Že by to bylo užitečnější pro českou literaturu?“ 
Jiří Gruša na otázku po Hrabalovi řekne, že jestli 
se Hrabalovi podaří zůstat Hrabalem, tím líp, jest-
li ne, „budeme Hrabala číst už jen jako uzavřené 
dílo“  Petr Chudožilov by knihy Hrabala nepálil  
Hrabal dal svým vystoupením špatný příklad, hod-
notu jeho knih to ale nezměnilo  Sebekritikou pro 
něj Hrabal nepřestal být spisovatelem, zatímco jiní 
se sebekritikou spisovateli nestanou 

V  roce 1981 se Karel Hvížďala v  knize České 
rozhovory ve světě, vydané v  exilovém nakladatel-
ství Index, obrací s  otázkou týkající se Hrabalova 
prohlášení v Tvorbě na některé české umělce žijící 
v zahraničí (Vejvoda, Kryl, Beneš, Filip, Aškenazy, 
 Fischl, Čerepková, Michal, Škvorecký, Jedlička, Bi-
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Pálení knih na Kampě, 1975. Foto: repro TORST.

nar, Hutka a další)  Odpovědi se pochopitelně znač-
ně liší  „Nikdo z nás, kdo žijeme v exilu, nemá právo  
soudit ty, kteří zůstali,“ řekl Vladimír Škutina  Na-
opak Karel Kryl míní: „Já (…) považuji Hrabalovo 
chování za morální svinstvo (…) Dokud nesmí Va-
culík – je Hrabal děvka “

„Dostal jsem poštou knížku České rozhovory ve 
světě, kterou sestavil Karel Hvížďala, jenž kromě 
jiných otázek položil i  jeden dotaz, který se týkal 
mého prohlášení v  Tvorbě,“ píše Hrabal v  listo-
padu 1985 v  textu nazvaném Sémantický zmatek    
„ …některou chvíli jsem se lekal, ale nakonec jsem 
se usmíval  Musím říci, že i  já, když jsem se do-
zvěděl, že někteří čtenáři mých knih, pod dojmem 
tohoto mého prohlášení ve Tvorbě, spálili moje tiš-
těné texty na Kampě, jsem se polekal  Ale už za tři 
dny jsem s  těmi malými Koniáši seděl U Zlatého 
tygra, byli to studenti filozofie, a smáli jsme se tomu 
všemu, co se bona fide stalo na Kampě, a pili jsme 
pivo a já jsem studentům poděkoval, jakou mi dělají 
reklamu, které snad ani nejsem hoden  Rovněž dě-
kuji i všem emigrantům, kteří se zúčastnili Českých 
rozhovorů ve světě, kteří trochu jinak, ale přesto, při-
spěli k dokreslení mého portrétu, se kterým nemo-
hu být nikdy hotov  (…) Miloval jsem a teprve teď 
mám rád tuplem řeckého filozofa Sokrata…, který 

urážel domácí božstva tak, že byl odsouzen k smr-
ti, Sokrata, kterému byla nabídnuta emigrace, ale 
on raději zůstal doma a řekl: Lépe jest poslouchat 
domácí zákon… a pak vypil číši bolehlavu a umřel 
mezi svými doma… Já vím, já taky často musím pít 
ten zředěný bolehlav, ale taky ho piju doma a sdílím 
osud s  těmi, kteří svoje životy doma nemají taky 
nijak lehké…“12

Až v říjnu 1976, po osmi letech nuceného od-
mlčení, je umožněno kdysi „spisovateli v  likvida-
ci“, dvaašedesátiletému Bohumilu Hrabalovi, opět 
vstoupit do oficiální české literatury  V nakladatel-
ství Československý spisovatel mu konečně vychá-
zí (snad díky onomu „rozhovoru“ v Tvorbě – ale 
nepřeceňujme příliš obsah a  dosah tohoto činu) 
„první“ knížka – Postřižiny napsané v  roce 1970  
Vzhledem k  „bezproblémovosti“ textu vycházejí  
Postřižiny dokonce v autentické podobě  Další kni-
hy již to štěstí nemají  Mylně se Hrabal domníval, 
že mu jako první vyjde kniha Slavnosti sněženek, 
kterou nabídl nakladatelství o rok dříve  Byla vráce-
na k přepracování  

Teprve tímto faktem, že Hrabalovi byla konečně 
legálně vydána kniha a „nebesa byla usmířena“, se 
však spisovatel dostal do skutečné „morální situace 
protikladů“  Jeho knihy začínají vycházet ve státních  
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nakladatelstvích (převážně se jedná o rozličné „ne-
závadné“ výběry dřívějších povídek, stejně ale od 
původní podoby „mrzačené“ zásahy redaktorů) 
a současně jej „vydávají“ samizdatové edice (Petlice, 
Popelnice, Expedice,13 Krameriova expedice a poz-
ději i Pražská imaginace)  Tedy ty texty, které zů-
stávají i nadále „nepublikovatelné“ a „nepřijatelné“ 
pro státní nakladatelství (Obsluhoval jsem anglické-
ho krále, Něžný barbar, Městečko, kde se zastavil čas, 
Hlučná samota a později i  trilogie Svatby v domě)  
Hrabalovy knihy vydávají také exilová nakladatel-

ství (’68 Publishers, Index, Comenius, Rozmluvy)  
Nezanedbatelné jsou rovněž rozličné „domácí“ 
opisy a xeroxy jednotlivých strojopisů, přepisova-
né a rozšiřované desítkami anonymních nadšenců 
a čtenářů 

Nepřirozená a podivná situace, která prakticky 
trvala až do konce roku 1989, kdy konečně vychází 
Příliš hlučná samota (Odeon 1989), Hrabalův zá-
sadní text 

Poznámky:
 1 Dopis Bohumila Hrabala z 25  října 1974, archiv Tomáše Mazala 
 2 Tomáš Mazal: Spisovatel Bohumil Hrabal, Torst 2004, s  209 
 3 Tvorba, č  2/1975, s  XIII, přílohy LUK 
 4 Kmen, č  12/1989 
 5 Magor: Autodafné, in: Ladislavu Dvořákovi k 1. prosinci 1980, ruko-

pisný sborník  Tiskem in: Revolver Revue, č  41/1999, s  223–224 
 6 Babylon, č  3/2012 
 7 Marek Švehla: Magor a jeho doba, Torst 2017, s  294 
 8 Babylon, č  3/2012 
 9 Marek Švehla: Magor a jeho doba, c  d , s  295 
 10 Josef Zumr, Ideová inspirace Bohumila Hrabala, in: Hrabaliana, 

Prostor 1990, s  135 
 11 Tomáš Mazal: Spisovatel Bohumil Hrabal, c  d , s  210 
 12 Bohumil Hrabal: Sémantický zmatek, in: SsBH, sv  15, s   382–383 
 13 Edice Expedice vydala knížku B  Hrabala Městečko, ve kterém 

se zastavil čas  (V roce 1978 pro sebe a své přátele opsal Václav 
Havel )

Tomáš Mazal, publicista.

Bohumil Hrabal s Ivanem Martinem Jirousem, 1994.  
Foto: Tomáš Mazal.
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Zasáhla mě, ať napřímo či přes vytištěný text, nejed-
na podnětná homilie (Halík, Karásek, Kodet, Piťha, 
Ratzinger, Teilhard de Chardin)  Přesto se pokaždé 
pokorně vracím k té opilecké z Osudů dobrého vojá-
ka Švejka za světové války od feldkuráta Katze  Zdá 
se to zvláštní… ale ani takový Martin C  Putna, ji-
nak akademik  s  mimořádnou spirituální  citlivostí 
pro vše nezařaditelné, ba jurodivé, nezahrnul Jaro-
slava Haška, kromě několika víceméně výčtových 
odkazů, do své arcitrilogie Česká katolická literatura  
Chválabohu tedy – a snad proto, že je ženou? – ne-
minula se s touto Haškovou „sfingovskou“ polohou 
Sylvie Richterová ve svých sebraných přednáškách 
a statích Eseje o české literatuře: „Švejk je prorok stej-
ně jako antiprorok. Prorokuje rozpad dějin, rozpad 
individuální odpovědnosti a  totožnosti subjektu vů-
bec. Prorokuje však tím, že zrcadlí. Snímá z druhých 
blbost tam, kde Kristus snímal hříchy. Bere ji na svá 
ramena a vykupuje vlastní nevinností – nevědomostí.“

Už ta Katzova vstupní a  neustále obnovovaná 
oslovení, jak osobní, tak skupinová, „ty lumpe“, „vy 
syčáci“,  „vy dobytku jeden“,  namísto korektně hla-
divého milí bratři, milé sestry, nestrhávají příměji 
k pokoře? Vždyť co jiného si zasluhuji ve své pyš-
né sebestřednosti? Obzvláště před dvanáctipříčným 
žebříkem pokory sv  Benedikta, v  němž  „se mnich 
nejen ústy prohlašuje za posledního a nejubožejšího ze 
všech, ale je o tom přesvědčen v hloubi svého srdce“ (sed-
má příčka)  Už tedy střet s feldkurátovým oslovením 

Svět Švejk
Přímluva za Jaroslava Haška… střelná

Zdeněk volf

mě vrhá do království pokání, neboť neohrožuje mě 
daleko více než jeho opilost má střízlivost? A nejde, 
latentně, spíš než o nadávky, při vědomí jeho poz-
dějšího vyznání „já nejsem žádný feldkurát. – Já jsem 
prase“, o oživující, sjednocující apostrofy? 

„Jen dále a výše upřete svůj zrak do výsosti nebes, 
i zvítězíte a uhostí se pokoj ve vaší duši“ – tak nekáže 
přece někdo, kdo není namol i  z  Milosti  Čili ve 
spojení s celistvějším, integrálním vědomím, jež na 
nesčetných místech románu, byť skrze vtip, gag či 
puch z  latrín a  hromadných hrobů, nezadržitelně 
proniká  Přistupovat k  percepci pouze s  racionál-
ním, karteziánským vědomím, neřkuli v ideologic-
kém, konfesním anebo nacionalistickém zabarvení, 
přivádí přinejmenším k  nedorozumění, ne-li rov-
nou k  protipřenosu  Hašek to smutně, kašparsky 
věděl, bráníce se „z kazatelny“ předem: „A to vám 
vyženu z hlavy, abyste si nemyslili, že jsem zde kvůli 
tomu, abych vás bavil…“  I filosof Josef Šafařík dle 
svědectví J  E  Friče údajně prohlásil: „Z jedné strany 
mince lev, z druhé Švejk.“ Platí! Avšak i jako meziná-
rodní, hlubinná měna…

A vypadá to na exkomunikační herezi, na stíž-
nost věřících k nejvyššímu pontifiku, nebo alespoň 
k  polnímu maršálkovi, nasloucháme-li dále po-
slušně: „Bůh je nejvýš milosrdný, ale jen pro pořádné 
lidi…“ Ovšem nejde víc o bědování nešťastné mi-
lující matky, která již neví („jste nenapravitelní ni-
čemové. Po cestách vašich vás nepovede dobrota Páně, 
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dech lásky boží vás neprovane“ ), co s námi ? Nu, kdo 
by v tu chvíli nebyl pohnut? Ale všichni se náramně 
veselí… Pouze jediný náhle zaštká: Švejk  Poprvé 
a  naposled? Ovšem viděli jste někdy plakat blba? 
To je nepředstavitelné  Zarážející  To může být i se-
stoupení Ducha svatého… skrze „křest“ slz  Polní 
kurát se toho ihned chytá, Švejk je vyvýšen do role 
polepšeného hříšníka, ač s podmínečným rozhřeše-
ním: „To musíš ještě moc přemýšlet o neskonalé milosti 
a milosrdenství božím, moc se starat, aby tvoje hřešící 
duše mohla nalézt ve světě tu pravou cestu, po které 
má kráčet.“

Charismata totiž – jako proroctví, dar slz, smí-
chu, mluvení jinými jazyky a podobně – jsou proje-
vy shůry a Jaroslav Hašek, v mládí ministrant a po 
návratu z rudého Ruska prohlašující, že jediným re-
volucionářem byl Ježíš Kristus, to pravověrně věděl  
Jest zapotřebí pouze v bázni a podezření rozlišovat: 
„Přiznej se, lumpe, žes brečel jen tak kvůli legraci?!“ 
A  my předem víme, jak nevinně se u  toho voják 
Švejk tváří, když Katzovi přitakává, stejně radostně, 
jako by přijímal další pumpování žaludku a klystýr  
Přece… kdyby měla přijít odpověď opačná, musela 
by být i  otázka důstojného otce velebnější  Kajíc-
nější… Protentokrát však Švejk odhaluje nejen své 
předobré důvody – „abyste si nemyslel, že se nenajdou 
ještě spravedliví lidi“, nýbrž i ty nejautorštější – „aby 
se mně vodlehčilo“  Probůh, kdy jsem svého bližní-
ho či sebe takhle potěšil? V té lásce, která nesoudí, 
všechno přijímá, vše vydrží… Srdce, mysl se roz-
šiřují, okovy padají a nenapravitelný Josef Švejk je 
vysvobozen z  vojenského arestu, aby ponejprv za-
ujal řádné služební místo, neboli aby konečně spíše 
patřil, než nepatřil k příslušnému regimentu, coby 
sluha Otto Katze  

K mínění, že Haškův Švejk „je snad poslední velký 
lidový román“  a  že velké romány, pro „nadosobní 
moudrost“, „jsou vždycky o  něco inteligentnější než 
jejich autoři“ (potažmo jejich zatracovatelé, chce 
se zvlášť v  tomto případě dodat), vybízí ve svém 
spisku Zneuznávané dědictví Cervantesovo i  Milan 

Kundera  Vskutku  V žádném jiném Haškově díle 
nenajdeme ten překvapivý, posvěcující přesah jako 
v jeho čtyřdílné próze  I přes všechny ty rouhačské 
blasfemie („loupežník Vojtěch, kterému přezděli ,sva-
tý‘, učinkoval s mečem v jedné a křížem v druhé ruce 
při vraždění a vyhubení Pobaltických Slovanů“) nebo 
bohorovné omyly („,Musí bejt ministrant toho samý-
ho vyznání jako ten, kterýmu přisluhuje?‘ ,Zajisté,‘ od-
pověděl polní kurát, ,jinak by mše nebyla platnou.‘“), 
jejichž komplexní, paradoxní funkčnost, vedle Syl-
vie Richterové, v podobně průkopnických esejích – 
viz „Jaroslav Hašek čili Jak je udělán Dobrý voják 
Švejk“ – podržel rovněž Emanuel Frynta: „[…] zda-
jí se hrubé, primitivní, ba skoro až neumělecké, kdy-
bychom totiž nevěděli, že právě ve schopnosti vyvolat 
toto zdání je jejich umění.“ 

Jakou vzdálenost nebo přesněji jakou anabázi od 
křtu vodou ke křtu „slz“ v trestanecké kapli muselo 
autorovo vpravdě archetypické alter ego překonat, 
je patrné zejména na jeho anarchisticky jednostran-
né, protiklerikální lyrice („Jsme křesťané a Boha své-
ho máme / jak na nebesích, tak i na papíře, / zaplatit 
si Boha svého známe, / tak prospíváme pěkně v svoji 
víře.“ Právo lidu 11/1902)  Ostatně, kdo by se divil 
útočnosti, profanaci, po někdejším týrání za parodii 
Otčenáše („Otče, jenž jsi, / prali se dva Němci / o jed-
noho Čecha, / že ho štípla blecha“) v  deseti letech 
při hodině katechismu, za což byl ztrestán trojkou 
z mravů a na celý půlden uvázán k noze stolu! 

Tajemství Haškovy spirituality tak jistěže není 
v usebrání či dokonce v dodržování přikázání nebo 
přijatých závazků, nýbrž v jeho lidovosti  Ve smyslu 
pro kumpánství, spiklenectví… to je jeho „com-
munio sanctorum“  V  tom je chycen, sémantic-
ky připoután svým jazykem, svými nekonečnými 
historkami, svým osvíceným smyslem pro smích, 
když se moc a  její idiocie stává nevědomou  Hlas 
lidu, hlas Boží?! Nedávno se k  tomuto tajemství 
demokratizace v Mladé frontě Dnes (26  3  2018) – 
politologicky, mezioborově  – pod titulkem „Jde 
o  demokracii, či o  moc?“ vyjádřil Petr Robejšek:  
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„[…] se ve většinovém rozhodnutí vyváží egoismus 
s  idealismem, pragmatismus s vizionářstvím, naivita 
s cynismem a hloupost s přemoudřelostí. V úsudku vět-
šiny se rozplynou intriky skrytých nepřátel, fanatismus 
aktivistů dobra, zaslepenost čísly posedlých technokra-
tů, bezmezná hrabivost bohatých a pasivita těch, kteří 
se nejraději baví.“ 

I proto si ho… pro tu zvláštní, nenahraditelně 
osvobozující, ba vykupující blízkost, zatímco čas od 
času jeho znovu a  znovu vydávané svazky musely 
mizet z obecních, farních a  vojenských knihoven, 
četli i lidé čekající na transport směr Osvětim, Bře-
zinka… Vždyť nerozhořelo se mé srdce, když jsem 
se opět shledal třeba s větou „teplem svých modrých 
očí objal nadporučíka Lukáše“ ? Nebo nad nahým 
úryvkem z rozhovoru: „Řekněte mně, proč vůbec nic, 

ale prachnic u sebe nemáte?“ „Poněvadž nic nepotře-
buju.“ – jako kdysi učedníkům cestou do Emauz? 

Nepřekročitelnou přehradu, ten krunýř, jejž jsme  
si z představ, co již určitě není duchovní, od zjeve-
ní v Emauzích způsobili a co se dnes snaží mírnit 
někteří teologové ohledáváním ateismu coby druhu 
náboženské zkušenosti (Grün, Halík…) – z toho se 
snad lze jen – pláčem – vysmát  

Z jaké pozice, nadnáší Petr Král ještě v emigra-
ci, v textu „Švejk, anděl absurdnosti“  Odpovídaje 
mimo jiné „jen ve jménu lásky ke skutečnosti, vášnivé, 
bezmezné a  žravé lásky“, jež Haškovi „byla vlastní 
a neopustila jej až do konce života“, nejenom za mě  

Zdeněk Volf, brněnský básník, povoláním soukromý in-
seminátor krav.
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Když jsem v deseti letech začal skládat sebeironic-
ké rýmovánky, neměl jsem ani potuchy o genetice  
Myslím, že kromě Swiftových Gulliverových cest, 
Andersenových povídek a Trnkovy Zahrady ovliv-
nily můj raný vztah k literatuře rýmované příběhy 
o  dvou udatných trpaslíčcích, Lupínkovi a  Lapi-
duškovi  Čtyři obrázkové prvorepublikové sešity 
autorské dvojice M  Paša – F  Homolka jsem podě-
dil na Vánoce 1963  Epizoda o loupežnících, které 
trpaslíčci přemůžou tím, že je prostě přejedou svým 
autem, které neumějí zabrzdit, začíná těmito verši: 

Pod vysokým dubem
Lupič se svým druhem.
Jeden vaří kaši k svačině,
Druhý pátrá v lesní mýtině.

Bez reflexe to všechno může být  
jen makulatura

Zbyněk Fišer

Zbyněk Fišer se narodil roku 1959 v Praze  Vystudoval bohemistiku a germanistiku na Filozofické fakultě 
dnešní Masarykovy univerzity v Brně, kde také působí jako pedagog  Zabývá se teorií a didaktikou překladu, 
současnou českou literaturou a tvůrčím psaním  V roce 1994 zde s profesorem Zdeňkem Kožmínem založil 
Ateliér tvůrčího psaní  Vedle odborných prací, jako jsou Tvůrčí psaní (2001), první česká monografie o teo-
rii a praxi oboru, Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání (2009) a kolek-
tivní práce Slovem, akcí, obrazem (s V  Havlíkem a R  Horáčkem, 2010) nebo Tvůrčí psaní v literární výchově 
jako nástroj poznávání (2012), píše básně – Lesbický sen (1993), rozhlasové povídky, literární a  výtvarné 
recenze a překládá z němčiny (Jan Wagner, Volker Sielaff)  Redaktorsky a autorsky se mj  podílel na vydání 
časopisu Host (1986), sborníku Tvůrčí psaní – klíčová kompetence na vysoké škole (2005) nebo Literatur und 
Übersetzung (s Raijou Hauckovou, 2008)  Ta rovněž přeložila jeho básnický cyklus Jarmark na Božepoli do 
němčiny (vyšlo s titulem Jahrmarkt in Božepole – Gottesacker v časopise Wiecker Bote, Greifswald) 

Z dáli cosi houká…
Lupič pátrá, kouká.
„Hola, brachu, spíše něco zvím,
Když se blíže cesty postavím.“

Dodnes by mne nenapadlo, že možná právě tyto 
verše mi vtiskly v dětství představu o poezii  Moje 
desetiletá dvojverší typu Kdo to dneska přišel?  – 
Á,  náš známý Fišer znamenaly tehdejší vrchol mé 
poetiky pravděpodobně díky této poděděné sérii se 
skřítky  A možná se podobně obtiskly do podvědo-
mí totálního realisty Egona Bondyho, který je však 
v padesátých letech při hledání pseudoprimitivistic-
kého výrazu imitoval v parodickém kontrapunktu: 
Julie Fučíku / dobrá kaše na mlíku / ještě lepší na sme-
taně / ale se ti nedostane / Ač jsi v rakvi ztuhlý / hřeješ 
nás jak uhlí  Já jsem zatím neparodizoval nic 
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Proto když mi v  reakci na mé rýmování teta 
Milinka o  prázdninách začala recitovat Máchův 
Máj, bylo to pro zvídavého chlapce něco zázračné-
ho  Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou, spěchá ku 
cíli, než červánky pohynou? Tohoto poutníka již zrak 
neuzří tvůj. /…/ Nikdy – ach nikdy! Užasnul jsem, 
úzkostně zasažen  Prchavost zážitku krásy je bolest-
ná  Ta pomíjivost se stala základním existenciálním 
kamenem, který z nevědomí ovlivňoval můj vztah 
k  poezii a  ke kráse vůbec  V  tom tkví působnost 
umění  Lze však tuto pomíjivou krásu prožívat 
opakovaně a vždy vlastně odznova  – V babiččině 
knihovně jsem ve dvanácti letech našel knihu něja-
kého Vladimíra Holana s názvem Na sotnách  Byla 
to náhoda? Co jsou to sotny, jsem po celou dobu 
četby nevěděl  A  byla náhoda, že autor povídek 
O dívce, která šlápla na chléb, Slavík, Smrček, Děv-
čátko se sirkami, Statečný cínový vojáček, ne zrovna 
rozverný a  juchající spisovatel, se narodil a  spával 
v posteli, kterou jeho otec postavil ze dřeva kata-
falku nějakého místního šlechtice? Vždyť strávit 
v dětství roky noc co noc na někdejším pohřebním 
lůžku nemůže být bez následků  To je také genetika, 
alespoň pro básníky  – Ale i toto jsem ukládal pouze 
v  nevědomí  Životy oněch zoufalých autorů jsem 
neznal  Skutečný kontext jsem tehdy nevnímal 

Soustavné psaní jsem objevil později  Předcháze-
ly mu ale objevy herbáře a gramofonu  Touto cestou 
jsem vstřebal stovky poetických jmen českého bota-
nického názvosloví a desítky písní Jiřího Suchého 
a Jiřího Šlitra  Zobecněná poznání, ke kterým jsem 
dospěl, jsou vpravdě jednoduchá  Pro mne však 
znamenala mnoho: 
 1  Barva květin na jaře je převážně žlutá: Žlutá je 

barva jara. / Na kraji chodníku / dala mi pusu / 
první pampeliška (rukopis 1974) 

 2  Nejkrásnější květy jsou gramofonky – svlačec, 
durman, povijnice, petúnie a  rulík zlomocný, 
vesměs jedůvky: Červené petúnie vložím ti na 
víčka. / Schovám tě do lilie, má milá maličká. / 

Schovám tě do kalichu, abys mi voněla. / Provedu 
spoustu hříchů, až budeš bez těla (rukopis 1975) 

 3  Píseň je zpívaná poezie  Romantická dušička 
malého Mičurina tehdy ještě nedokázala roze-
znat ironii či parodický tón Suchého písní  Pra-
mínek vlasů ji rozněžňoval stejně jako krajina 
posedlá tmou  
První poetický zásek učinil zřejmě až Vítězslav 

Nezval, například v básni Návrat domů: 

Před třiatřiceti lety
když přinesl mě čáp
vložil mi do vínku květy
a do srdce svůj dráp

Dodnes ach dodnes v něm vězí
bodá už po ránu
Dodnes mně dávají bezy
svůj balzám na ránu.

A pak se do mne zabodl Jacques Prévert: pří-
běh, ironie a volný verš  Hutná, aforistická meta-
fora  Pointy samozřejmé, ale v rytmu básně přesto 
překvapivé  A  pro mladého básníka poučné, ná-
vodné pro život, nejen pro prožívání, ale i pro psa-
ní, které má teprve přijít  „Nikdy se věci nemají dě-
lat polovičatě,“ slyšel říkat kočku, která tím, že jen 
napůl sežrala ptáčka, zarmoutila celý svět  Ale ten 
celý svět dokázal Prévert svinout často do působivé 
narativní smyčky  Lída Engelová a  Rudolf Hru-
šínský recitovali J  Préverta koncem šedesátých let 
myslím ve Viole  Gramofonovou nahrávku vybra-
ných překladů, především z pera Adolfa Kroupy, 
jsem si překopíroval do mozku  A s ní podvědomě 
možná i principy poetické násobilky: nestačí dob-
rý začátek  – konec se musí potkat se začátkem; 
příběh si žádá být zobrazen; dobrá metafora je sro-
zumitelná; verše musejí obstát i při hlasitém čtení  
Lída Engelová umístila báseň Jak dělat podobiznu 
ptáka (v českém překladu Adolfa Kroupy) na desku 
dvakrát: na začátek ve svém přednesu – na konec 
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v  přednesu Rudolfa Hrušínského: ty dvě básně, 
tedy ta jedna ve dvou variantách přednesu, se po-
tkaly jedině tehdy, když jste gramofonovou des-
ku potřetí obrátili, když jste po jejím konci opět 
nasadili jehlu na začátek  Do podvědomí se tedy 
zapisuje další princip: při opakování variovat 

K tomu mne ostatně brzy přivedly ženy Františ-
ka Halase: Mladé ženy víc než Staré ženy  Předčítal 
jsem z nich kamarádům v hospodě za rohem gym-
názia a radoval se, že jim mohu odhalovat Halasovy 
úžasné obrazy: dravá ústa faunek / líbezná geometrie 
plotů / rukávníčky / ó klíny mladých žen  

Od Halasovy Potopy, od okamžiku nahlédnutí 
do jeho kuchyně prostřednictvím knihy Potopa  – 
Hlad, jsem byl posedlý hledáním nějakého univer-
zálního, existenciálně zásadního, přesto básnicky 
objevného Slova  Říkal jsem tomu pracovně „najít 
slovo, které způsobí pád“  Začal jsem experimento-
vat s různými jazyky, psal jsem slovensky, německy, 
a vymýšlím si slova dosud  Dnes jsou to hlavně jmé-
na  Nakonec ale zjistíte, že všechno už bylo vyslove-
no  Jako v Halasových válečných denících  Netřeba 
čekat, až v katedrálách budou plouti ryby: už pluly! 
Vy jste tu jen proto, abyste slova a věty jako zvo-
ny z  potopených měst vynesli na povrch: Truchlov, 
Slzkrajov, Božepole  − Není ale důležité, že ta místa 
či lidé, jako náhodou, jak psal Prévert, také existovali 
v reálném světě  Důležité je, že jste je oživili v lite-
ratuře  Bendulka je fantomová sestřenka Bereniky, 
mé nefantomové dcery  Ale Bendulka dnes žije svůj 
nekončící boj v Truchlově, denně chodí s bandas-
kou pro mléko a utíká, ale nikdy neuteče před po-
kryteckou babí radou:

ZAKOULELA STARá HOLENOVá OČIMA…

nakonec zakopla a už to letí
už to teče bandaska rozvalená v kaluži
holce slzí kolena

co že to řekla?
Jen abys, Bendulko,

bába zakoulela očima
rychle k východu

jen aby to, Bendulko,
a při tom tak jaksi uplivla do sebe

jen abys nebyla…
a přiškrtila myšce hlas
už jen dva schody

z toho ještě těhotná!
a už to letí už to teče
bandaska rozvalená v kaluži mléka
dírami na kolenou vyhrkly slzy 

No nad tím nebreč, nad tímhle ne, Bendulko.
krůpěje mléka na kabátku zasychaly jako kapínky semínky

Andělko, nalej jí nový, já to zaplatím,
viď, Bendulko?

(z cyklu Říkali jí Bendulka ze sbírky Někde  
za Truchlovem, 2014)

Když je proti vám v dětství celá ves, stojí proti 
vám celý svět  A tak stále někdo balí kufry, do trans-
portu nebo za moře, a jediné, co vás provází, jsou 
slova blízkých – byť by to byl třeba básník, nezná-
mý veršotepec:

DOPISY Z PROTěJŠÍCH BŘEHů

Dopis, který Rut Goldbergová z Masných krámů 
č  p  213 poslala v rozloučení 31  srpna Theresii 
Mlinarz

Liebe Teri!

die gelben  fluss entlang
so spät  so leidenschaft
zur flucht zu fuß zu blank
tag für tag  nacht für nacht
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die blauen  felsen quer
so früh  so träumelos
nunmehr zu schwer zu leer
august in augen  groß

die roten  wege lang
so schwarz  so schimmerhell
leib heilt der leiden klang
rückkehr im karussell

  Für immer Deine Rut

Dopis, který v odpověď poslala Theresie Mlinarz 
z Malé ulice č  p  14 Rut Goldbergové 1  září

Milá Rut,

ty žluté kolem řek
tak vášnivě  tak pozdní
na útěk  na nářek
noc po noci  den po dni

ty modré kolem skal
tak nad ránem  tak siné
za újezd  za úval
zář za září se line

a rudé podél cest
a černé na úbočí
les zná lest na bolest
na návrat v kolotoči

pro vždy Tvá Terka.

(1991–2014, ze sbírky Někde za Truchlovem, 2014)

Hrál jsem si s tím textem několik let, až dostal 
dokonalou dvojjazyčnou podobu  Mezi pampeliš-
kou na kraji chodníku a  srpnovými houštinami 

zlatobýlu na počátku této básně leží úzkost dvaceti 
podzimů  Dalších dvacet let mi trvalo, než jsem se 
naučil napsat knihu poezie  (Jsou totiž sbírky po-
ezie, kam autor sesbírá, co tak průběžně napsal, 
a pak jsou knihy poezie, které vznikají podle pro-
myšleného plánu ) Když má člověk navíc štěstí, 
potká v nakladatelství dobrého redaktora, a kniha 
má naději oslovit čtenáře  Takovou zlatou duší byl 
v mém případě, na cestě z Božepole do Truchlova, 
dr  Miloš Voráč: přes Chrusty, Zbuj a Šnurky, minete 
Bychovo, Zbychovo a Jelitkovo, za Gřibnem uhnete na 
Rakoviska, objedete Mechovo a Chustečky a místo na 
Češenie se dáte na Potuly a  Piekliska, a  pak už ho 
nemůžete minout (z básně Kudy kam ze sbírky Ně-
kde za Truchlovem, s  41)  Poznal, kde brzdí slovo, 
kde leží verš navíc, kde naopak zas něco droboun-
kého chybí – a uměl to pojmenovat  Úcta k  jazy-
ku začíná před tečkou, říkával prý profesor Arnošt 
Lamprecht  Miloš Voráč má navíc úctu před poezií  
Díky tomu je jako redaktor a vnímavý čtenář básní-
kovi oporou, partnerem, přítelem 

Můžete mít úžasně inspirativní život (fascinu-
jí mne bilance Milana Ohniska – například Včera 
v noci, Vizita, Cesta do Sudoměře nebo Post coitum 
z  knihy Vepřo knedlo zlo aneb Uršulinovi dnové, 
2003)  Můžete být neobyčejně otevřeni svému ja-
zyku (učarovala mi slovní vynalézavost Emanuela 
Frynty, Ivana Vyskočila i Josefa Hanzlíka)  Můžete 
oplývat jedinečnou imaginativností (obdivuji mikro-
příběhy Petra Hrušky – například básně Noc, Místo, 
Nic nebo Podle všeho z knihy Vždycky se ty dveře za-
víraly, 2002)  Můžete sypat slova z  rukávu, může-
te při tom potit krev, můžete se textem jako autor 
probolet nebo prochechtat – bez reflexe to všechno 
může být jen makulatura  Kdo hledá vnímavého 
čtenáře, musí mít na začátku vnímavého redaktora 

Pokud ho nebude mít tento text, ani tato zpověď 
si nenajde cestu k vám 
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Naprosto výjimečná kniha Alaina de Benoista s dnes 
již politicky nekorektním souhrnným názvem Tota-
litarismus vyšla v češtině deset let po originálu a také 
po diskusi, která se odehrála v devadesátých letech 
ve francouzském a německém prostředí, především 
v publikacích a vzájemné korespondenci Françoise 
Fureta a Ernsta Nolteho (oba význační historikové 
již nejsou mezi námi)  Benoist v 25 stručných ese-
jích podrobil zničující kritice nerovnovážné, a tudíž 
nespravedlivé hodnocení nacionálního socialismu 
(tzv  fašismu) i komunismu a přispěl svými postře-
hy k  teoretickým základům historické práce a  ke 
konkrétnímu poznání obou fenoménů 

Teoreticky vyniká zejména jeho vymezení histo-
rie a vzpomínání, přičemž první pojem charakteri-
zuje autor jako práci, která umožňuje pravdivé po-
znání dané odstupem, druhý pojem jako souhlasné, 
nekritické připomínání minulosti, které vyžadu-
je identifikaci s  oběťmi  Nechybí takovéto přímé 
a příkré soudy: „Jestliže je spravedlnost ovládnuta 
vzpomínkou, omezuje se nutně na pomstu, ačkoliv 
byla vytvořena právě proto, aby pomstu odstrani-
la“ (s  15)  Můžeme samozřejmě namítnout, že za 
každou vzpomínkou pomsta nutně nenásleduje, ale 
postřeh, že vzpomínka si vyžaduje „souhlas“, nikoli 
odstup, je trefný  Podobně je tomu s nutností ne-
považovat historický fenomén za natolik jedinečný, 
že neumožňuje srovnání  Událost, která není uve-
dena do vztahu s ostatními, se podle Benoista stá-
vá nepochopitelnou: přestává být totiž historickou 
událostí  Na první pohled příliš radikální tvrzení, 

Dokonalá analýza s rozpačitým dodatkem
Alain de Benoist: Totalitarismus

Jiří Hanuš

po promyšlení je třeba dát autorovi za pravdu  Pod-
mínkou pro to, aby se člověk poučil z minulosti, je, 
že tuto minulost je možné alespoň částečně zopako-
vat (platí to například i o holokaustu) 

Většina esejů je pak věnována možnosti srovná-
ní nacionálního socialismu a komunismu, přičemž 
Benoist je rozhodným stoupencem názoru, že srov-
nání je vhodné a dokonce nutné  Hlásí se jak k teo-
rii kauzálního nexu E  Nolteho (nacismus je reakcí 
na komunismus), tak k  pojetí symetrických jevů 
a „heterozygotních dvojčat“ (P  Chaunu), případně 
k „dialektickému propojení dějin“ u obou fenomé-
nů (G   Orwell)  Knihu lze také číst jako polemi-
ku s celou řadou idejí, podle nichž je komunismus 

Alain de Benoist: 
Totalitarismus. 
Komunismus 
a nacionální 
socialismus –  
jiná moderna 
1917–1989. 
Hrozby a výzvy 
dneška… Praha: 
Délský potápěč 
2018.
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 nesrovnatelný s nacismem, neboť je jaksi „lepší“  Je 
opravdovou radostí číst tyto Benoistovy věty, které 
prozrazují myšlení ne nepodobné břitvě: „Nestačí 
říci, že komunismus je krásná myšlenka, která se 
špatně vyvíjela  Je třeba ještě také vysvětlit, jak se 
mohla špatně vyvíjet  To znamená tázat se, jak tako-
vou krásnou myšlenku učinit imunní vůči hrůzám, 
jejichž rozvinutí zabraňuje zjevně stejně málo jako 
myšlenka špatná  Když se tvrdí, že oba systémy pů-
vodně vzešly z plně protikladných popudů, pak je 
tím obtížnější vysvětlit, že se mohly v cílovém bodě 
opět setkat  Jak bylo možné pronásledovat ve jmé-
nu dobra, zřizovat pro osvobození lidí koncentrač-
ní tábory a ve jménu pokroku zavádět teror? Jak se 
mohla stát z naděje noční můra…“ (s  31) Snad ani 
autor těchto vět netušil, jak hluboce se dotýká jed-
noho z metafyzických tajemství zla, které nás sužuje 
dodnes  Zla v převleku dobra 

Benoist se ovšem věnuje i konkrétním problé-
mům: teroristickému systému zavedenému již v Leni-
nových dobách (nikoli až ve stalinistických), univerza-
litě komunismu, spojení světových demokratických 
mocností se SSSR ve druhé světové válce, prestiží 
a svůdcovským charakterem obou totalitárních sys-
témů, státnímu násilí  Pro české uši možná není od 
věci připomínat i záležitosti, v nich měl komunis-
mus, na rozdíl od nacionálního socialismu, jasný 
primát: v nacionálněsocialistických koncentračních 
táborech byla Němců výrazná menšina  Oproti 
tomu bylo mezi lety 1934–1947 posláno do gulagu 
15 milionů Rusů  Skvělý podnět pro srovnání 

Někdy přímo zarazí aktuálnost textu  To v pří-
padě, že autor pojednává o  fašismu nikoli jako 
o pojmu, který slouží našemu poznání minulosti, 
ale jako o  pouhém ideologickém nástroji, který 
sloužil a  slouží k  myšlenkovému zmatení protiv-
níků: „Proto se Viktoru Kravčenkovi a Alexandru 
Solženicynovi dalo automaticky nadávat do ,fašis-
tů‘, jelikož pranýřovali gulag  Fašismus se již nede-
finuje jako určitá společenská a politická struktura! 
Fašismus je souhrnný pojem pro všechny formy 

anti komunismu  Pojem fašismu je zamlžen “ (s  62) 
Kdo by si nevzpomněl, byť by zažil pouze vyčpělou 
normalizaci  Byla to jasná forma lži: komunisté se 
představovali jako demokraté, tj  jediní důslední 
antifašisté! Byla by to jen smutná vzpomínka, po-
kud by se tento model nerecykloval v případě kul-
turního marxismu v naší současnosti!

Kniha Alaina de Benoista je tudíž současně pub-
likací historicky význačnou i v nejlepším smyslu slo-
va aktuální  To si nakonec uvědomil i český vydava-
tel, když doplnil podtitul „Hrozby a výzvy dneška“  
K nim podle mého soudu patří především hrozba, 
že nebudeme ochotni a schopni přemýšlet do tako-
vé hloubky, jako to dokázal francouzský autor 

Publikace má ještě jeden rozměr  Obsahuje totiž 
nejen zmíněný soubor esejů, ale také Manifest Nové 
pravice 2000, jejímž je Benoist předním reprezen-
tantem  Přibližně na třiceti stranách je představen 
návrh intelektuálního  – nikoli v  pravém smyslu 
politického – programu, který doplňuje šířku Be-
noistova záběru  Tento program v rámci „metapo-
litického diskursu“ je ovšem poněkud problematič-
tější než text o totalitarismu, v některých ohledech 
i vnitřně rozporuplný  Uveďme příklady 

První část je věnována popisu stávající situace  
Autor zde charakterizuje modernu a  její rysy  Na 
paškál si bere zejména projevy moderního univerza-
lismu, který se pokusil vytrhnout člověka z jeho jed-
notlivých příslušností  Zde se zdá, že Benoist nebere 
příliš vážně vznik novodobých národů a národních 
států, které představují jistou hráz univerzalismu 
a vytvářejí moderní typ identity  Jako problematic-
ké se jeví také srovnání komunismu a kapitalismu, 
což překvapí u autora, který na výstižném srovnání 
postavil svou dechberoucí analýzu na předcházejí-
cích stránkách  Obecně se zdá, že Benoist má jakési 
problémy s  liberalismem, respektive že nedovede 
ocenit jeho pozitivní stránky  Tvrdí například, že 
„v  první fázi liberální myšlení osamostatnilo eko-
nomiku vůči morálce, politice a  společnosti“, což 
asi platí o francouzském liberálním myšlení, nikoli  
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o britském (skotském), které bylo propojeno s mo-
rálními, ba teologickými důrazy  Sporné je též vidě-
ní úzké vazby mezi společenským rozpadem vyvo-
laným komercionalizací a pozvolným posilováním 
sociálního státu  Tato přímá návaznost se těžko 
prokazuje, neboť sociální stát byl vyvolán v  život 
například oslabením role církví 

Druhé části, nazvané „Základy“, dominuje po-
kus o vystižení antropologických konstant a jejich 
změn  Tu lze bezpochyby ocenit jako přínosnou  
Nová pravice u  člověka vyváženě hodnotí jak dě-
dičný základ jeho lidství, tak jeho svobodu, proje-
vující se v  morálních a  politických rozhodnutích  
Zde lze nalézt jednu z nejhezčích vět v celé knize: 
„Člověk je především dědic, ale může svým dědic-
tvím disponovat!“ (s  132) Hlavní Benoistův přínos 
je ovšem v jeho neustále připomínané rozmanitos-
ti, která se podílí na lidské podstatě  Aktuálně zní 
například sentence tohoto typu: „Všechny kultury 
mají své vlastní ,těžiště‘ (Herder): rozdílné kultury 
dávají rozdílné odpovědi na základní otázky  Jaký-
koli pokus je unifikovat proto směřuje k jejich zni-
čení “ (s   133) Benoist je zkrátka alergický na ja-
kýkoli projev všeobecně platného a prosazovaného 
zákona, který je mu základem všech totalitarismů  
Jakkoli k  této své tezi přináší jeden argument za 
druhým, je otázka, zda lze jeden pól (univerzalis-
mus lidství) zcela eliminovat, neboť se tím oslabuje 
základní  – jak se domnívám dobře konzervativní 
a pravicová – myšlenka o primární jednotě lidského 
rodu  Jako geniální je naopak možno vidět Benois-
tovo oceňování pozitiv demokratického politické-
ho řádu, které umožňuje nejméně násilné střetávání 

v rámci společenského života  Znovu se však proje-
vuje až příliš kritický postoj ke svobodnému trhu 
a jeho aplikacím 

Třetí část se pod názvem „Orientace“ vyslovuje 
pro potřebu silných identit (konečně jsou zmíněny 
identity národní!), proti rasismu, imigraci a  sexis-
mu  Na tomto místě je přítomna snad největší 
Benoistova nevyváženost, protože na jedné stra-
ně vtipně tvrdí, že feminismus se chytil do vlastní 
léčky, když lpí na „univerzalistických“ hodnotách, 
které jsou hodnotami mužskými  Na druhé straně 
Benoist neváhá přísahat na specificky ženská prá-
va, jako je právo na panenství, mateřství a potrat  
Skoro by se dalo říci, že zde na chvíli pozbyl zdravý  
rozum 

Bohužel, program Nové pravice završuje svou 
koncepci v  jakémsi vágním příklonu k  „novopo-
hanství“ a  k některým postmoderním vynálezům 
(povinná minimální mzda apod )  Jako neprozřetel-
né lze zpětně vidět i důraz na federativní jednotnou 
Evropu a návrat k jakémusi vesmírnému, mytické-
mu světu (právě zde je Benoistova myšlenka jed-
noty, kterou se snažil vykopnout dveřmi, a ona se 
vítězoslavně dere dovnitř oknem!) 

Resumé: Eseje o  totalitarismu jsou vynikající, 
v  českém prostředí nadstandardní, inspirující čet-
bou  Z dodatku v podobě metapolitického progra-
mu zbude po přečtení údiv a – jak se říká po klau-
sovsku – zvednuté obočí 

Jiří Hanuš, historik, pracuje v Historickém ústavu Filo-
zofické fakulty Masarykovy univerzity, věnuje se evrop-
ským dějinám 19. a 20. století.
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Polský novinář Jan Maciejewski uveřejnil letos 
v únoru v týdeníku Plus Minus polemický článek 
věnovaný posledním třiceti letům domácí politiky 
a  současnému střetání na tamní politické scéně  
Česky vyšel v Kontextech č  2/2018  Autor podrobil 
rozboru údajnou mystifikaci, která na české půdě 
zdomácněla v podobě představy o jednotě a souhře 
polské protikomunistické opozice: obdivovali jsme 
a  vyznávali Solidaritu jako spojení autentického 
dělnického odporu a intelektuálů reprezentovaných 
například jmény Jacka Kuroně a Adama Michnika 
a  chápali nastolení demokracie jako pokračování 
zmíněného souladu  Maciejewski zasadil této před-
stavě tvrdou ránu  Třetí republika – období od roku 
1989 do roku 1997, případně 2005 – byla prý pří-
značná hledáním nepřítele  Nalezla jej v buranovi  
Maciejewski jej vykládá jako cháma, venkovského 
prosťáčka, zpátečníka, který se ovšem sám nemohl 
takto vymezit, protože se ho na to nikdo neptal  
Strach z  něj vedl k  ustavení politické jednoty ve 
jménu takzvaného moderního evropského Polska  
Jenže buran zvedl hlavu poté, co mu politická strana 
Právo a spravedlnost slíbila vydatnou sociální pod-
poru, získala jeho zásluhou absolutní parlamentní 
většinu a umožnila mu „velký návrat do arény dě-
jin“  Současný konflikt buranů a elit překryl podle 
Maciejewského historické střetání pravice a levice 

To, co jsem nazval jednotou a souhrou polské 
protikomunistické opozice, označil Maciejewski 
jako krátký, ale vášnivý románek elit s  masami  
Soulad ostatně nikdy nebyl úplný  Adam Michnik 
prý s odstupem let přiznal, že požadavky Solidarity 
pokládal v roce 1980 za přehnané  Nekompromis-

nost dělnického odporu naopak naplňovala někte-
ré levicové intelektuály komplexem méněcennosti: 
stýkali se se stranickými tajemníky a slušně s nimi 
diskutovali, zatímco dělnická prozíravost takové 
kontakty nepřipouštěla a nebudovala 

Když komunistickou revoluci vystřídala revoluce 
důstojnosti neboli havlovský a kuroňovský program 
života v pravdě, šlo podle Maciejewského o důstoj-
nost nejen politickou, ale i  existenciální  V  roce 
1980 to vypadalo, jako by dělnické masy její pro-
gram uskutečňovaly  Jenže v roce 1985 vyhlásil Gor-
bačov strategii a taktiku takzvané glasnosti, která vy-
jadřovala obrat k hledání systému, jenž nastoupí po 
pádu komunismu  Adam Michnik údajně pochopil, 
že nadešel okamžik, kdy musí dělníky ve vedení So-
lidarity nahradit někdo jiný  Neprávem se totiž lec-
komu jevili jako rozvážní a rozumně uvažující aktéři 
politické scény  Ve skutečnosti to byli „iracionální 
blázni, nepřátelé rozumu a zdravého uvažování, kteří  
pohrdají pojmem kompromis, nejsou schopni při-
stoupit na reálie a meze skutečného světa“ 

V tomto znamení se vyvíjela Třetí republika  Li-
berální demokracie, kterou Francis Fukuyama po-
jmenoval jako triumf dokonalosti, a tedy jako konec 
dějin, zavedla všeobecnou rovnost občanů  Její nej-
větší ctností se stala tolerance  „Nelze dělit názory  
na lepší a  horší, pravdivé nebo falešné  Na cestě 
k  tomuto demokratickému ráji stojí už jen dvě 
překážky: náboženství a národ  Jde o neracionální 
síly, které lidi připravují o  schopnost střízlivého 
hodnocení situace, zavádějí rozdělení a nutí k vy-
lučování “ Maciejewski konstatuje, že z toho vyplý-
vá zásadní nepřátelství liberálních demokratů vůči  

Kdo se neosvědčil? Demokrati? Demokracie?

Milan uhde
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hodnotám vyšším, jako jsou například právě nábo-
ženství a národ  

Dodávám na vysvětlenou: Z  postřehu Macie-
jewského nepřímo vyplývá, že ony vyšší hodnoty 
nezplodila historicky podmíněná lidská subjektivi-
ta, nýbrž vtělená Boží vůle, a nemohou tedy podlé-
hat parlamentnímu hlasování ani snášet nápor ne-
omezeného liberalistického kriticismu  Tkví v tom 
jádro známého konfliktu  Reformní papež František 
sice odsoudil teroristickou vraždu redaktorů a spo-
lupracovníků časopisu Charlie Hebdo, ale zároveň se 
distancoval od jejich drsně posměšných příspěvků 
například na adresu Ježíšovu: udeřil by svého tajem-
níka, kdyby urazil Františkovu matku  Postavil se 
tím ctitel svatého Františka z Assisi za fyzické násilí, 
jímž by silové skupiny křesťanů reagovaly na proje-
vy, které je pohoršují? Měli by naopak původci od 
takových projevů dobrovolně a ohleduplně upustit, 
a jestli tak neučiní, měly by být zakázány, aby nero-
zeštvávaly společnost? 

Maciejewski vyčítá liberální demokracii, že dů-
stojnost člověka uznává jen do té míry, do jaké si ji 
člověk zaslouží: příčinu vlastního neúspěchu má při-
čítat jen a jen sobě, nikoli systému  Nezbývá proto 
žádný prostor pro péči o slabší, chudší a ekonomic-
ky vyloučené  Ti naopak představují ohrožení: jsou 
reliktem minulosti, sirotky po socialismu  „Jsou-li 
navíc věřícími katolíky spjatými s  národní tradicí, 
máme v nich modelového příslušníka uzavřené spo-
lečnosti – největšího nepřítele liberálů “ Maciejewski 
ilustruje nepřátelství emocionálně zabarvenými cita-
cemi elit, které o buranech mluví jako o  „nájezdu 
Hunů“ a volají: „Odserte se od Varšavy, verbeži!“ 

Dějiny ovšem neskončily a „Hunové“ jsou obča-
ny téhož státu jako elity  Polští liberální demokrati 
se tudíž neosvědčili: přezíravý přístup ke spoluob-
čanům je v  rozporu se samými principy, z  nichž 
rostli a jichž se dovolávají  Měli by si to uvědomit, 
jinak zůstanou „svázáni svým strachem a fobiemi“ 

Maciejewski popsal střetnutí, které probíhá i jin-
de než v Polsku: opomíjení a přezíraní se hlásí o slovo   

Jako osmadvacetiletý patří ke generaci, která genezi 
konfliktu elit s burany nazírá na základě dokumen-
tů  Z přímého náhledu se setkal jen s jeho vyvrcho-
lením  Přestože měl pro burany nepochybně daleko 
větší porozumění než pro elity a vyvolal doma pro-
tichůdné ohlasy, uzavřel svůj publicistický příspěvek 
vyhlídkou, která obsahuje náznak naděje: liberály 
nezbavuje úplně možnosti, že uznají své zabloudění 

Ryszard Antoni Legutko (1949), polský posla-
nec Evropského parlamentu a politik, profesor hu-
manitních věd, odborník na Platóna a starou řeckou 
filozofii, ale i politolog, poradce prezidenta Dudy, 
bývalý ministr školství a  sekretář Kanceláře prezi-
denta Lecha Kaczyńského, přední světový konzer-
vativní myslitel známý i u nás na základě překladu 
dvou svých knih, čerpá poznání vztahů v  polské 
protikomunistické opozici z vlastních zážitků a do-
spívá k závěrům podstatně dalekosáhlejším než Ma-
ciejewski  V knize Triumf průměrného člověka (čes-
ky 2017) vystavil liberální demokracii zdrcujícímu 
soudu  Srovnal ji s komunistickou totalitou, a ačko-
li první z nich přiznal určité přednosti proti druhé, 
našel mezi nimi nemálo shodných vlastností 

Představu liberálních demokratů, že uskutečně-
ním jejich konceptu končí dějiny, označil za příznak 
utopického myšlení  Vyplývá z ní snaha proměnit 
stát v rozbujelý aparát hluboce zasahující do života 
společnosti  Na rozdíl od komunismu jsou zdrojem 
a podnětem této proměny občané organizovaní ve 
vlivových skupinách, jež probouzejí hyperaktivitu 
politických a právních institucí, naléhají na vládu 
a vymýšlejí nové pravomoci  Politikové jim vychá-
zejí vstříc, protože z toho těží volební podporu a le-
gitimizaci vlastní moci 

Liberální demokracie podle Legutka přišla o ně-
kdejší ctnost, v jejímž duchu nikoho „nenutila ke 
svobodě“  Postupně naopak vznikla „všeobecná 
vůle liberálnědemokratické provenience“, vůle, kte-
rá dosáhla toho, že se dnes považuje její prostoupení 
soukromým i veřejným životem za přirozené  Je to 
zřetelně patrné „z médií, reklam, filmů,  divadelních  
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her, výtvarného umění, projevuje se v běžných mou-
drech i ve vtíravých stereotypech, jsou ho plny od-
borné knihy, příručky, šíří se ve školách, a dokonce 
už i  v předškolních zařízeních  (…) Zákonodárná 
moc tvoří zákony shodující se s  jejími požadavky 
a soudci vynášejí odpovídající rozsudky  Utváří jed-
nání, ale také jazyk, gesta a myšlení “

Legutko tvrdí, že se zrodil liberálnědemokratic-
ký člověk, kterého leccos spojuje s komunistickým 
typem „homo novus“, s „odkulturněným“ tvorem 
„barbarské podstaty“  Liberálnědemokratická dokt-
rína totiž vyloučila z  veřejného prostoru některé 
obsahy a  témata, která člověka směrují k  ideálům 
a vyšším cílům  „Liberální demokracie nemá a ni-
kdy neměla své hrdinství ani vlastní ideály ušlechti-
losti, a nemá je proto, že chce do svojí ideologické 
dimenze zahrnout všechny lidské aspirace a všech-
ny je nivelizovat “

Na rozdíl od Maciejewského rozebral Legutko 
dopodrobna liberálnědemokratický požadavek to-
lerantnosti  Původně znamenal odmítání nábožen-
ského násilí: „Jiné lidi neobracíme na jiné nábožen-
ství právním nebo fyzickým násilím a nepoužíváme 
časných politických prostředků k  tomu, abychom 
jim zajistili spásu “ Soudobé pojetí tolerance vyklá-
dané jako nejvyšší princip však ohlupuje, protože 
odhlíží od toho, co je jejím předmětem, z  jakého 
důvodu jej máme tolerovat, v jakém rozsahu a s ja-
kými následky  Dnešní pojem tolerance nemá žádné 
hranice a dá se libovolně posouvat  Taková toleran-
ce smazala významové rozdíly a změnila se v něco, 
co připomíná obecný politický příkaz  Kdo na vý-
znamových rozdílech trvá a brání například institu-
ci rodiny, ohrazuje se proti jejímu obvinění z repre-
sivní funkce a staví se proti odvrhování katolicismu, 
křesťanství a národní tradice za to, že požadují re-
spekt vůči institucím a hodnotám bytostně spjatým 
s lidskou existencí, je označen za intolerantního blí-
žence nepřátel svobody  

Katastrofální důsledky přináší v  Legutkových 
očích přezírání paměti a souvislostí s minulostí  „Za-

vržením křesťanství  – po předchozí marginalizaci 
klasického odkazu – se Evropa, a nejen ona, ale celý 
Západ, vystavuje nejen nebezpečí kulturního zjalo-
vění, ale také dusivému monopolu jedné ideologie,  
kamuflovanému nekonečným opakováním hesel vy-
chvalujících (…) hodnotu různorodosti  Zároveň 
s vytlačením křesťanství nebo ideologickou snahou 
zbavit je svéprávnosti zanikne v podstatě poslední 
velká síla, která byla po staletí faktorem prohlubují-
cím a rozšiřujícím naši duchovní zkušenost “

Liberální demokracii jako dědičku revoluční-
ho nastolování spravedlnosti obviňuje Legutko, že 
neustále rozšiřuje meze toho, co považuje za spra-
vedlivé, a hledá další a další oběti útisku  „Proletáře 
nahradil homosexuál, kapitalistu fundamentalista, 
vykořisťování diskriminace, revolucionáře feminist-
ka a rudou vlajku vagína “ Člověk přestal být antro-
pologickou konstantou  Lidská přirozenost neexis-
tuje, a proto si můžeme dělat, co chceme  Hlasovat 
lze o čemkoli a vynést jakýkoli verdikt  O ušlechti-
lost a důstojnost už nemusíme usilovat, je nám dána 
v podobě neustále doplňovaného souboru lidských 
práv bez ohledu na starý princip přisuzující je vý-
hradně těm, kdo jsou nositeli odpovědnosti  Morál-
ní dimenze lidské existence mizí, aniž to vzbuzuje 
něčí pozornost  Obludně se to projevilo v  soudo-
bém umění: ještě nikdy v minulosti nepropadlo to-
lik umělců panující ideologii jako dnes 

Takový je obraz našeho současného světa v Le-
gutkově knize  Je to obraz natolik bezvýchodný, že  
se blíží apokalypse  Některé jeho detaily popsal autor 
výstižně a sugestivně  Připojil však k němu návod, 
který je schopný přinést ozdravění  Ve své habili-
tační práci z roku 1991 Kritika demokracie v Plató-
nově politické filozofii zveřejnil na toto téma zásadní 
poznatek: demokracie se neosvědčila už v antickém 
Řecku, ačkoli se opírala o  společně sdílené nábo-
ženství  Kromě Demokrita ji nikdo z  tehdejších  
myslitelů nepokládal za dobré uspořádání společen-
ských poměrů, o uspořádání nejlepším vůbec ne-
mluvě  Dnešní odsudek si zaslouží nejen liberální 
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demokracie jako jedna z tváří demokratického mo-
delu, nýbrž i demokracie „bez přívlastků“ 

V Lidových novinách 13  ledna 2018 o tom s Le-
gutkem rozmlouval ředitel Občanského institutu 
Roman Joch  Pokusil se „liberální režim s omezenou 
mocí vlády, jenž toleruje tradiční židovsko-křesťan-
skou kulturu“, odlišit od levicového liberalismu 
jako ideologii či několik ideologií, „které mají být 
společnosti vnuceny státem, státní mocí“  Legutko 
tento pokus zamítl: Nikoli, klasický liberalismus od 
začátku obsahoval tendenci vyvinout se v liberální 
ideologii a upadl nyní do pasti – zplodil průměrné-
ho člověka  „Liberálové chtějí řídit: ,Řekneme vám, 
jak máte žít, abyste byli svobodní ‘“ Na to Legutko: 
„Moje reakce zní: ,Liberálové, kliďte se ‘“

Legutkovo řešení spočívá v nástupu „smíšeného 
režimu“, v  kombinaci republikanismu, aristokra-
tismu a monarchismu  Příkladem druhého z těchto 
tří konstitutivních prvků je polská katolická cír-
kev, i když nekandidovala ve volbách a nezastávala 
v  mocenském systému žádnou ústavní roli  Prak-
tický krok spočívá například ve vynětí určité složky 
veřejného života z rukou legislativy a soudů, „proto-
že většinou reprezentují jednu politickou ideologii, 
jeden politický směr“  Některé oblasti veřejného 
života je rovněž třeba „oddělit od demokratických 
procedur“  Týká se to rodiny, kterou navzdory její-
mu rozpadání nutno „udržet jako neliberální, nede-
mokratickou instituci“  

Ale i katolickou církev, respektive všechny církve 
by Legutko osvobodil od vlivu liberálnědemokra-
tické ideologie stejně jako vzdělávání  „Je to možné 
učinit jen velmi obtížně, ale měli bychom to udě-
lat  Udržení všech těchto velkých i malých komunit 
a institucí mimo demokratické, liberální struktury 
by totiž bylo správným krokem ke smíšenému re-
žimu “ Věcně připomínám, že někteří známí a vý-
znamní katoličtí křesťané, a to nejen čeští, oceňovali 
už dříve podobné dílčí kroky konané v duchu „ka-
tolicity“, jak jí pro svou mocenskou potřebu použí-
vali a zneužívali Francisco Franco a Benito Musso-

lini, a  k  těmto vůdcům se občas demonstrativně 
i nedemonstrativně hlásili 

Legutko podal promyšlený plán na odstranění 
demokracie  Protože ji nepokládám za nedotknu-
telnou hodnotu zrozenou z Boží vůle ani za vrchol 
a konec dějin, nýbrž za lidské dílo podléhající ana-
lýze a kritice, uvažuju o tomto plánu jako o pod-
nětu založeném na nezpochybnitelném pozorování 
některých rysů současné politické situace v Evropě 
a  ve Spojených státech  Jde o  situaci příznačnou 
rozdělením společnosti na dvě velké skupiny, velmi 
přibližně označené jako liberálně smýšlející obča-
né a  burani  Životní pocit buranů volá nikoli po 
svobodě, nýbrž po jistotách ve sféře sociální, totiž 
v uspokojování požadavku zajištěné obživy a bezpe-
čí uprostřed světa podléhajícího stále prudším a ná-
ročnějším změnám  Existenci těchto spoluobčanů 
naplňuje práce, ale ne věc cti, hrdosti a radosti, jak 
o ní zpíval komunistický básník, nýbrž namáhavé 
a  často vyčerpávající úsilí vydělat sobě a případné 
rodině na nezbytné životní potřeby  Neexistuje žád-
ný dobrý důvod pro to, aby těmito lidmi někdo po-
hrdal nebo jejich hierarchii hodnot odsuzoval  

Způsob života velké části soudobé společnosti, 
vyplněného převážně starostí „o chléb vezdejší“, vedl 
podle mě k utvrzování nedůvěřivého vztahu k veške-
ré politice, protože s touto částí občanstva mluví buď 
nesrozumitelným jazykem, nebo k ní nemluví vů-
bec  Pojmenování buran zahrnuje především ty, kte-
rým je cizí takzvaná modernita  Touží žít v tradičním 
světě, nesmířili se s jeho zanikáním a spoléhají se na 
orientaci v duchu náboženské víry  Patří k nim však 
i ti, kdo si osvojili pouze existenci usilovně zapouz-
dřovanou vůči každému světovému názoru včetně 
křesťanského a vůči skutečnosti, která je obklopuje 
a vyvolává v nich rušivý dojem chaotičnosti, nesro-
zumitelnosti a  skrytého i  zjevného nebezpečenství  
Čtyřicet procent takto zapouzdřených dospělých 
obyvatel České republiky nechodí k parlamentním 
volbám, jiná jejich část se sice voleb účastní, ale roz-
hoduje se podle citových hledisek jako sympatičnost 
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kandidátů a  jejich osobní pověst šířená bulvárem 
a alternativními zdroji na sociálních sítích 

Není namístě snít o tom, že tato přibližná polo-
vina společnosti promluví jednoho dne autenticky 
sama  Vladimir Majakovskij napsal někdy za prv-
ní světové války: „Svíjí se, sténá ulice bezjazyká  / 
a nemá čím se dáti do křiku “ Spolu se svým guru 
Leninem se prohlásil za jejího zastánce a mluvčího  
Tato situace trvá, dokonce se nově vyhrotila a volá 
po dalších mluvčích  Je marné zjednodušovat je ná-
mitkou, že zneužívají schopnosti artikulovat a do-
pouštějí se falešných závěrů  Ryszard Legutko na-
příklad tím, že doporučuje institucionální obnovu 
ctností spjatých s aristokratičností, monarchismem 
a klasickým republikanismem, mluví z duše mno-
hým z  buranů, které každá současná složitost za-
sahuje negativně a kteří by pochopitelně přivítali, 
kdyby ji někdo „řešil“ za ně a říkal jim nikoli, jak 
mají být svobodní, nýbrž „jak mají žít“  

Umím si představit, že jednoho volebního dne 
dojde s jejich pomocí k odhlasování pronikavé spo-
lečenské změny, kterou Legutko navrhuje zatím ve 
tvaru teoretického nástinu: s  liberály se skoncuje  
Znamená to zároveň konec demokracie  Nejen li-
berálové, ale i demokrati se budou klidit  Můžeme 
tomu rozumět tak, že demokraticky opustí místa, 
odkud vykonávali moc  Budiž, ale přípustný je 
i výklad, že se budou muset klidit nedemokratic-
ky, například do vnitřní emigrace nebo ještě dál  
Maďarský premiér, reprezentant státu, jejž Legut-
ko umístil po bok dnešního Polska, naznačil po-
užití takových prostředků ve svém povolebním vy-
stoupení  Pokud jde o Českou republiku, ve které 
Legutko vidí jejich potenciálního třetího partnera, 
dovedla by zřejmě nedostatek polského a  maďar-
ského aristokratismu a monarchismu kompenzovat 
domácí verzí: prezidentským systémem a potlače-
ním nebo likvidací parlamentní demokracie  

Přiznávám, že všechny tyto možnosti posuzuju se 
zaujetím dramatika, který se sžil s necenzurovanou 

svobodou divadla  Není to v nesouladu s postojem 
občana, jenž konzervativně vyznává určité hodnoty  
Patří k nim i ty, které mi vštípil katolický kateche-
ta  Coby liberál je však nikomu nepředkládám jako 
nedotknutelné, tím méně někomu vnucuju jejich 
uctívání, a už vůbec ne cestou zákona, který by je 
vyňal ze společenského diskurzu  Vyhlídky, jež uvá-
dí Ryszard Legutko, považuju zkrátka za špatné 

Jejich naplnění znamená, že společnost zůstane 
trvale a nepřátelsky rozdělená, protože s demokraty 
nemá smysl pokoušet se o společnou řeč  Alterna-
tivu, stejně nesnadnou jako smíšený režim, spatřuji 
v tom, že se podaří udržet rozpornou jednotu, kte-
rou v demokratickém systému tvoří pravice a levi-
ce, z jejichž střetání vzchází hospodářská a politická 
strategie společnosti  Levice bývá vždy nakročená 
ke hledání nových řešení v  souladu s  neustálými 
proměnami skutečnosti, zatímco pravice setrvává 
na všem, co váže společnost k osvědčeným hodno-
tám a vzpírá se jejich opouštění  

Pravolevá orientace dnes prodělává nová přesku-
pování a nečekaná přeběhnutí  Rodí se hnutí, která 
pod heslem překonání pravicových a levicových hle-
disek nadbíhají občanům zklamaným z veškeré po-
litiky a nabízejí jim konzervativně obarvenou směs 
přímé demokracie, izolovaně pojímaného národní-
ho zájmu a všestranně pečovatelského režimu pevné 
ruky, aťsi je to třeba ruka velkokapitalistova, a ne zrov-
na čistá  Jsou to nabídky, které demokracii ohrožují  

Rozhodující pro její budoucnost je podle mě to, 
zda se jí demokrati nevzdají, dokážou zvládnout 
extrémy a politicky bludná proudění, kterých va-
rovně přibylo a přibývá, a udrží společný krok v ži-
votaschopné rovnováze  Tím se otevře perspektiva, 
jejíž povinné pěstování zanedbali: vůči spoluobča-
nům, kteří se cítí jako přezíraní a opomíjení, nastolí 
porozumění, objeví jazyk a společensky platné činy, 
jimiž je osloví, a dnešní rozdělení tak překlenou 

Milan Uhde, kritik a dramatik.
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Z nových knih

ALEXIS DE TOCQUEVILLE
DEMOKRACIE V AMERICE
LEDA, brož , 788 s , 349 Kč

Alexis de Tocque-
ville ve svém 
proslaveném 
díle Demokracie 
v Americe (I  díl 
1835, II  díl 1840) 
jako první pocho-
pil rozporuplnou 
povahu rovnosti 
a demokracie, 
její tendenci „požírat samu sebe“ 
standardizací podmínek i smýšlení až 
k jakési tyranii většinové průměrnosti, 
která limituje jedinečnost i kulturu 
a vede ke konformitě většiny  Před-
povídal příchod tržního blahobytu, 
průmyslové oligarchie, zaopatřovacího 
pečovatelského státu i nesmyslného 
byrokratického plánování a směřování 
k centralizaci  Vystihl všechny pod-
statné hodnoty západní civilizace, pře-
devším svár mezi svobodou a rovností 
i společenský význam náboženské víry, 
bez níž se ztrácí autorita a jejíž absence 
nakonec ohrožuje i samu politickou 
svobodu  Toto Tocquevillovo dílo, 
stejně prosté a srozumitelné svou ese-
jistickou formou jako hluboké svým 
chápáním povahy člověka, společnosti 
a dějin, dodnes platí jako vzor analy-
tické práce 

LEDA
Voznice 64, 263 01
tel : 222 747 222 
www leda cz, prodej@leda cz

JAMES KIRCHICK
KONEC EVROPY
Diktátoři, demagogové a doba 
temna před námi
Dokořán, váz  s přebalem, 256 s , 398 Kč

Evropa bývala 
baštou liberálních, 
demokratických 
hodnot, ale 
v poslední době 
se musí potýkat 
s démony, které už 
dávno měla za po-
hřbené  Evropský 
poválečný kon-
sensus znovu ohrožuje antisemitismus, 
populistický nacionalismus i územní 
agrese  Kirchick ve svých reportážích 
odkrývá hrozící tragédii: ukazuje ne-
domyšlenost brexitu a povrchnost jeho 
strůjců, zkoumá, jak migrace zhoršuje 
třenice mezi Evropany a existujícími 
muslimskými minoritami, zkoumá ná-
růst antisemitismu ve Francii a Němec-
ku, popisuje, jak imperiální ambice 
Ruska destabilizují země od Estonska 
po Ukrajinu  V době, kdy prezident 
Trump hrozí, že hodí za hlavu tradiční 
roli Ameriky jako zastánce liberální-
ho světového uspořádání a garanta 
evropské bezpečnosti, se může stát, že 
Evropa bude těmto novým, nebývalým 
problémům muset čelit sama  

Dokořán,  
Holečkova 9,  
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel : 257 320 803
dokoran@dokoran cz, www dokoran cz

JANA SIEBEROVÁ
NADĚJE NA KONCI CESTY
Další příběhy hospice Duha
Triton, brož , 192 s , 159 Kč

Kniha volně nava-
zuje na autorčinu 
prvotinu s názvem 
Hospic – Příběh 
naplněné naděje  
K té napsal výs-
tižnou předmluvu 
kardinál Miloslav 
Vlk  Další už 
bohužel nenapíše, 
protože zemřel, ale jeho výslovné přání 
„ve své druhé knize napiš: doprovázela 
jsem kardinála“ mu zde autorka plní  
Na jeho radu v ní také pouští ke slovu 
několik svých následovníků  Jejich 
osobní svědectví potvrzují, že se pan 
kardinál nemýlil  Prorocky rozpoznal, 
že se v malém podhorském městečku 
Hořicích líhne velké Boží dílo  Nazý-
val ho „evangelizace službou“  
Jana Sieberová věrně kráčí ve šlépějích 
své učitelky a křestní kmotry, Marie 
Svatošové  Stejně jako ona objíždí 
republiku, neúnavně přednáší, hoří 
a zapaluje, rozsévá semínka, zalévá je 
modlitbou, vírou jim pomáhá klíčit, 
růst a zrát  Z inspirace hořické Duhy 
už vzniklo v našich zemích více než 
dvacet domácích hospiců  Jsou so-
lidární, navzájem si pomáhají a po-
vzbuzují se  Není to jen dílo lidské, 
ale Boží  

V předchozí knize se čtenář dozvě-
děl něco o zázracích v duších jejich 
pacientů, zde se dočte i o zázracích 

http://www.leda.cz
mailto:prodej@leda.cz
mailto:dokoran@dokoran.cz
http://www.dokoran.cz
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italského státu 
a zvolení nového 
papeže Pia XI  
do konce druhé 
světové války  
V kontextu me-
zinárodních udá-
lostí 20 –40  let 
20  století zbavuje 
vatikánsko-italské 
styky nánosů paušálních předsud-
ků a přejímaných klišé, přičemž se 
soustředí na „stýkání a potýkání“ 
Vatikánu a Itálie v meziválečném i vá-
lečném období  Kniha tak představuje 
významné osobnosti, mezníky i třecí 
plochy vzájemných styků, přičemž 
stranou nezůstávají ani Lateránské 
dohody, sbližování Itálie s nacistickým 
Německem, rasové otázky, reflexe 
italské zahraniční politiky či postoje 
papeže v době druhé světové války  
Autor vychází rovněž z materiálů 
Tajného vatikánského archivu v Římě 
a rozsáhlé zahraniční literatury, přede-
vším italské a anglické provenience 

Nakladatelství Triton  
Vykáňská 5
100 00 Praha 10
tel : 226 220 025
www tridistri cz, info@triton-books cz

DAVID NEKOLA
ISLÁM A TERORISMUS
Lukáš Lhoťan, brož , 272 s , 250 Kč

Kniha se nezbývá pouze vztahem mezi 
islámem a násilím, resp  terorismem, 
ale také dalšími negativními jevy, které 
se s islámem pojí  Postupně rozebí-
rá jak problematiku terorismu, tak 
především učení islámu, Korán a život 
proroka Mohameda  Na jeho činy se 
dodnes odvolávají muslimové, kteří 
navíc chápou Korán a jeho nařízení 
jako přímé a neomylné slovo boží  

Korán obsahuje 
nejen umírněné, 
ale také násilné 
verše, které jsou 
dodnes mnohými 
muslimy vykládá-
ny doslovně  Islám 
není pouze ná-
boženstvím, jako 
křesťanství, ale je 
zároveň také ideologií, která ovlivňuje 
všechny aspekty života muslimů 

Lukáš Lhoťan 
Pstruží 222  
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel : 773 871 850
www lukaslhotan cz 
lukaslhotan@seznam cz

NICOLAS MALEBRANCHE
HLEDÁNÍ PRAVDY – DÍL 1
Togga, váz , 466 s , 480 Kč

Nicolas Malebran-
che je nedoce-
něnou postavou 
dějin filosofie, 
ačkoli jeho hlavní 
dílo Hledání 
pravdy se ve své 
době těšilo veliké 
popularitě  Autor 
si v něm dal za úkol vypátrat a odhalit 
všechny zdroje lidských omylů a chyb 
a poskytnout na ně lék  Jako výcho-
disko mu sloužilo myšlení sv  Augus-
tina Aurelia a René Descarta, jehož 
nedostatky se snažil opravit  V prvním 
dílu své knihy se zabývá chybami 
pocházejícími ze smyslů, imaginace 
a z intelektu  Malebranche zasluhuje 
stát po boku velkých postav konti-
nentální filosofie jako byli Descartes, 
Spinoza, Leibniz a být jmenován 
jedním dechem s nimi, a to už jenom 

v duších těch, kdo povolání ke službě 
umírajícím zaslechli a odpovídají  
na něj 

RUTH VALERIOVÁ
PRAVDIVÝ ŽIVOT
Víra a ekologie ve věku 
konzumerismu
Triton, brož , 304 s , 279 Kč

Globalizace 
a konzumerismus 
ovlivňují každou 
oblast našeho živo-
ta  Nejde jen o na-
kupování  Tyto 
mocné síly utvářejí 
i náš osobní život, 
ovlivňují, jak se 
k sobě navzájem 
chováme, jak se díváme na svět – 
a především mají zhoubný dopad na 
život chudých lidí a na zdravotní stav 
planety  

Každý křesťan každé generace 
v dějinách si musel ujasnit, co v jeho 
kultuře obnáší pojem „služba“ a násle-
dování Krista  Ruth Valeriová se nad 
těmito otázkami zamýšlí v důkladně 
propracované knize, která není jen 
pouhým popisem situace kolem nás, 
ale především návodem, jak bychom 
se měli zhostit svého křesťanského 
poslání  Kniha představuje úvahy 
o ekologických otázkách ve spojitosti 
s křesťanskou etikou 

MAREK ŠMÍD
VATIKÁN A ITALSKÝ FAŠISMUS 
1922–1945
Triton, váz , 208 s , 299 Kč

Monografie se zabývá diplomatickými 
styky Svatého stolce a fašistické Itálie 
v letech 1922–1945, tedy obdobím 
od nástupu B  Mussoliniho do čela 

http://www.tridistri.cz
mailto:info@triton-books.cz
http://www.lukaslhotan.cz
mailto:lukaslhotan@seznam.cz
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proto, že ovlivnil celou tradici počína-
je Lockem, Berkeleyem, Humem přes 
Hegela, Feuerbacha až k Husserlovi 

Togga, spol  s r o  
Radlická 48
150 00 Praha 5
tel : 603 551 179
www eshop togga cz
knihy@togga cz

JOHN STUART MILL
VYBRANÉ SPISY O ETICE, 
SPOLEČNOSTI A POLITICE II
OIKOYMENH, váz , 376 s , 428 Kč

Od svého otce 
zdědil John 
Stuart Mill zájem 
o institucionální, 
politickou a práv-
ní reformu a také 
kontakt s osobou 
i dílem Jeremyho 
Benthama, pod 
vlivem autorů 
jako Coleridge, Carlyle, Goethe či 
Wordsworth se radikalismus původní 
verze utilitarismu pokusil zmírnit 
a více zdůrazňoval význam kultivace 

našich vloh, citů a představivosti  
Druhý svazek výboru z Millova díla 
obsahuje v nových překladech Millovy 
klasické spisy O svobodě a Úva-
hy o zastupitelské vládě, věnované 
základním charakteristikám liberální 
společnosti, tedy svobodě slova a vo-
lebnímu právu 

ERIC VOEGELIN
VĚDA, POLITIKA A GNÓZE 
A DALŠÍ TEXTY
OIKOYMENH, brož , 101 s , 158 Kč

V 50  letech rozvi-
nul Eric Voegelin 
tezi o gnostické 
povaze modernity  
Teze narazila na 
zásadní kritiku, 
dnes však s dife-
renciací přístupů 
k projektu moder-
ny znovu nabývá 
na aktualitě  Tento 
svazek přináší nejdůležitější texty, 
v nichž Voegelin analyzuje základní 
rysy gnóze a snaží se ukázat jejich 
přítomnost v moderní politické teorii, 
filosofii dějin i praktické politice 

BERNARD Z CLAIRVAUX
APOLOGIE PRO OPATA VILÉMA
OIKOYMENH, váz  177 s , 228 Kč

Apologie patří 
mezi Bernardovy 
spisy, v nichž řeší 
otázky související 
s mnišstvím v už-
ším slova smy-
slu  Základním 
námětem traktátu 
je polemika mezi 
tradičním pojetím 
mnišství a novými 
reformními směry  Podnětem k jejímu 
sepsání byly rozdíly mezi clunyjskými 
a cisterciáckými mnichy jak v pojímá-
ní obecných řeholních principů, tak 
konkrétní aplikace řeholních pravi-
del na každodenní život klášterních 
komunit 
 
OIKOYMENH 
Černá 3, 110 00 Praha 1
tel /fax: 224 930 310/212
Prodej pro veřejnost každý čtvrtek 
mezi 9:30 a 16:30
15% sleva, 20% sleva pro studenty
www oikoymenh cz 
distribuce@oikoymenh cz

http://www.eshop.togga.cz
mailto:knihy@togga.cz
http://www.oikoymenh.cz
mailto:distribuce@oikoymenh.cz
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Za života vyšly Kafkovi tiskem pouze povídky a povídkové soubory. Světoznámým se však 
stal zejména díky třem románům, které vyšly až po jeho smrti: Proces, Nezvěstný a Zámek. 
Především v těchto dílech dokázal na velké ploše vystihnout pocity odcizení současného 
člověka ve světě, jemuž přestává rozumět. 
 Román Proces Kafka napsal roku 1914. Rukopis původně postrádal název – tím ho na 
základě autorových poznámek v deníku opatřil až Max Brod, který dílo také poprvé roku 1925 
vydal v Berlíně a stanovil pořadí kapitol. Deset kapitol tohoto románu se odehrává v blíže 
neurčeném prostředí (silně připomínajícím Prahu v tehdejších poměrech) a jeho hlavní hrdina, 
bankovní úředník Josef K., se v mnohém podobá osobě autora. 
 Josef K. je v den svých třicátých narozenin zatčen dvěma úředníky, není mu však sdělen 
důvod jeho zatčení a ani se po celou dobu svého procesu nedozví, z čeho je nařčen. Soud 
zasedá na různých neobvyklých místech (například na půdě činžovního domu) a obžalovaný 
je celou dobu vyslýchán na svobodě. Zpočátku se cítí nevinen, ale postupně sám propadá 
pocitu vlastní nejasné viny. V kostele vyslechne od kněze příběh o muži z venkova a dveřníkovi 
střežícím vstup do zákona – slavné a mnohoznačné podobenství o tom, jak zákon nejspíš 
funguje. V předvečer svých 31. narozenin je Josef K. opět zatčen ve svém bytě. Dvojice 
úředníků ho odvede do kamenolomu na kraji města, kde je nad ním vynesen a vykonán ortel: 
je zabit ranou nože přímo do srdce. 
 Román Proces Kafka stejně jako další svá díla nedokončil. Nedopsaný zůstal i rukopis 
románu Nezvěstný, na kterém pracoval v letech 1912 až 1913. Max Brod knihu vydal roku 
1927 pod názvem Amerika. Hlavní postavou je zde šestnáctiletý mladík Karel Rossman, 
kterého rodina vyslala do Spojených států. Na tomto románu jsou krom jiného pozoruhodné 
Kafkovy fantazijní představy o Novém světě i přesvědčivé a stále aktuální projevy úzkosti, 
které moderní doba plodí.
 Třetí román s názvem Zámek autor napsal roku 1922 a tiskem vyšel v roce 1927. 
Hlavním hrdinou je zeměměřič označovaný jako K., který přijíždí do vesnice v podzámčí. 
Marně se pokouší spojit se s tamními úředníky, aby zjistil, co bude obnášet jeho práce – jejich 
představený jménem Klamm je pro něj nedostupný. Postupně se dozvídá o tom, jak úřady na 
zámku údajně fungují, ale přes veškerou snahu mezi jeho zdi nepronikne. Ani román Zámek 
není dokončen, proto se můžeme jen domýšlet, zda by K. došel svého cíle. 

V červnu 2015 dospělo izraelské soudnictví k pozoruhodnému rozhodnutí: tamní Nejvyšší soud 
ustanovil, že současná majitelka Kafkovy literární pozůstalosti – dcera sekretářky Maxe Broda –  
je povinna veškeré písemnosti odevzdat jeruzalémské národní knihovně. Tyto dokumenty 
pravděpodobně obsahují i doposud nezveřejněné dopisy či povídkové náčrty a také neznámé 
Kafkovy kresby. Můžeme se tedy nadít ještě nejednoho překvapení.

Romány Franze Kafky

Ouředník / Böll
Fučíková / Pelán

Zizler / Jiřička / Činátl
Dvořáková / Roleček 

Nodl / Italská renesanční 
              poezie

118
www.souvislosti.cz
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stal zejména díky třem románům, které vyšly až po jeho smrti: Proces, Nezvěstný a Zámek. 
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 Román Proces Kafka stejně jako další svá díla nedokončil. Nedopsaný zůstal i rukopis 
románu Nezvěstný, na kterém pracoval v letech 1912 až 1913. Max Brod knihu vydal roku 
1927 pod názvem Amerika. Hlavní postavou je zde šestnáctiletý mladík Karel Rossman, 
kterého rodina vyslala do Spojených států. Na tomto románu jsou krom jiného pozoruhodné 
Kafkovy fantazijní představy o Novém světě i přesvědčivé a stále aktuální projevy úzkosti, 
které moderní doba plodí.
 Třetí román s názvem Zámek autor napsal roku 1922 a tiskem vyšel v roce 1927. 
Hlavním hrdinou je zeměměřič označovaný jako K., který přijíždí do vesnice v podzámčí. 
Marně se pokouší spojit se s tamními úředníky, aby zjistil, co bude obnášet jeho práce – jejich 
představený jménem Klamm je pro něj nedostupný. Postupně se dozvídá o tom, jak úřady na 
zámku údajně fungují, ale přes veškerou snahu mezi jeho zdi nepronikne. Ani román Zámek 
není dokončen, proto se můžeme jen domýšlet, zda by K. došel svého cíle. 

V červnu 2015 dospělo izraelské soudnictví k pozoruhodnému rozhodnutí: tamní Nejvyšší soud 
ustanovil, že současná majitelka Kafkovy literární pozůstalosti – dcera sekretářky Maxe Broda –  
je povinna veškeré písemnosti odevzdat jeruzalémské národní knihovně. Tyto dokumenty 
pravděpodobně obsahují i doposud nezveřejněné dopisy či povídkové náčrty a také neznámé 
Kafkovy kresby. Můžeme se tedy nadít ještě nejednoho překvapení.

Romány Franze Kafky
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