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Portrét P Š
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Návrat k sociálnímu původu
Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009 
Kniha mapuje nerovnosti spojené s pozicemi na českém trhu práce (třídní nerovnosti), ukazuje jejich vývoj 
a proměnu, a přitom odpovídá na otázku, jak společenská změna v minulých dvaceti letech (od socialismu ke 
kapitalismu) ovlivnila tyto nerovnosti. Autoři analyzují vzestupné a sestupné kariérní (zaměstnanecké) posuny 
v letech 1989 až 2009 a ukazují, že jim dominuje návrat k sociálnímu původu. U těch, kteří byli mezigeneračně 
vzestupně mobilní před rokem 1989, identi�kují kariérní sestupy po roce 1989. Navracejí se k sociálnímu půvo-
du svých rodičů. Naopak u těch, kteří prošli sestupnou sociální mobilitou za éry socialismu, identi�kují po roce 
1989 kariérní vzestupy. Důsledkem tohoto mobilitního vzorce je posilování vazby mezi výchozí (třídní) pozicí 
člověka a jeho aktuální pozicí na trhu práce. Jedná se o paradox, charakterizující českou postsocialistickou spo-
lečnost. Na jedné straně možnosti podnikat a posilování efektu vzdělání a kvali�kace na zaměstnaneckou pozici 
znamenají růst životních šancí, na straně druhé jsme svědky posilování vazby mezi sociálním původem a třídní 
pozicí, kterou člověk získává. Brož, 216 str., 229 Kč
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O potřebnosti národů
Roger Scruton je autorem řady knih o �lozo�i, estetice, umění, napsal i prozaická a hudební díla. Publikuje množství 
článků v časopisech (e Spectator, e Encounter), denících (e Times) a je šéfredaktorem čtvrtletníku konzervativ-
ního myšlení e Salisbury Review. Ve své publikaci přeložené do češtiny titulem O potřebnosti národů se vyslovuje pro 
zachování národního státu jakožto společenství, v němž lze v moderní době nejlépe žít a pěstovat demokratické formy 
vládnutí. Jeho výzva a argumenty jsou aktuální v době zlomového bodu evropských dějin, ve kterém sjednocovací 
experimenty vedou k narušení politické loajality, přehledného systému jištění lidských práv i občanské identity.

Brož, 88 str., 149 Kč
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Alexis de Tocqueville
Prorok demokracie ve věku revoluce
Britský historik Hugh Brogan podává v této knize brilantní životopis slavného francouzského politického mys-
litele Alexise de Tocquevilla (1805–1859). Kniha je plná hlubokých poznatků o Tocquevillovi – sociologovi, 
historikovi, prorokovi společnosti a liberálním politikovi; největší úspěch ale přesto slaví jako životopis. Díky 
Broganovu životopiseckému umění čteme knihu s potěšením, když provázíme Tocquevilla na cestě po Americe 
nebo když se stáváme svědky toho, jak v roce 1848 riskuje život na pařížských ulicích; totéž umění však způ-
sobuje, že poslední stránky jsou mučivou četbou. Přesto je to i po pěti stech stránkách a po všem tom neštěstí 
a nemocích, které by stačily na tucet viktoriánských románů, kniha, u které si čtenář přeje, aby nikdy neskon-
čila. Broganova kniha byla oceněna jak v Anglii (kde se dostala do nejužší nominace na Orwellovu cenu), tak 
ve Spojených státech (kde byla například zařazena prestižní revuí e New York Times Book Review mezi sto 
nejzajímavějších knih roku 2007). Vázané, formát B5, 556 str. + 8 str. fotopřílohy, 598 Kč
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Rupert Isaacson
Lé�ba kon�m
Pou� otce za uzdravením syna
Skute�ný p�íb�h autora, kterému se narodil au� -
s� cký syn. Rupert v�ak zjis� , �e na syna p�ízniv�
ú�inkují jízda na koni a domorodí lé�itelé. Proto 
se rozhodne podniknout se svou �enou a synem 
cestu do míst, kde se odpradávna stýkají kon�
a �amanismus: do Mongolska. Kniha je fascinu-
jícím p�íb�hem této cesty � cesty za uzdravením 
syna. 
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Heinz-Peter Röhr
Závislé vztahy
Lé�ba a uzdravení závislé poruchy osobnos�
Autor popisuje na pozadí pohádky Husopaska,
jak k chorobné závislos�  dochází a jaké cha-
rakteris� cké formy na sebe m��e brát. Objas-
�uje, jak m��e emocionální zneu�ívání v rodi-
nách vést k  naru�ení pocitu vlastní hodnoty, 
a ukazuje, jak m��e dojít u doty�ného �lov�ka 
k osvobození a uzdravení. 
���������������������

Verena Kast
Touha po druhém

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

Tomá� Halík se spolu se svým interviewerem 
sna�í pos� hnout základní otázky moderny: 
Pot�ebuje tento sv�t je�t� Boha, a je-li tomu 
tak, jaký je tento B�h? Je v r�znos�  pohled�
na existenci �lov�ka a jeho by�  mo�né smí�e-
ní a syntéza? Je dialog mezi r�znými pravdami 
víry a nábo�enství v�bec mo�ný?
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K. Hví��ala
Mardata � Vzpoury v �urnalis� ce
D�jiny rozhovoru a dal�í texty 
o médiích 2008�2011
Kniha se v�nuje p�edev�ím d�jinám rozhovoru, 
dále nas��uje stru�n�j�í d�jiny re�er�e a d�ji-
ny cenzury a zabývá se i esejem, který srovnává 
pam��  zakladatele �asopisu Der Spiegel Rudolfa 
Augsteina se zakladatelem Reportéra, Stanisla-
vem Budínem.
���������������������

R. B. Primack, P. Kindlmann, J. Jersáková
Úvod do biologie 
ochrany p�írody
Publikace se zabývá �adou otázek, jako jsou 
právní a mezinárodní nástroje ochrany p�íro-
dy, udr�itelný rozvoj, smysl vytvá�ení chrán�-
ných území, metody ochraná�ské práce nebo 
ochrana vymírajících druh�. Ucelené základy 
oboru biologie ochrany p�írody jsou dopln�ny
mno�stvím p�íklad�, obrázk� a schémat. 
���������������������

P. Weissman
Pod�kování za ka�dý den

Kní�ka je postavena na p�íb�zích s pointova-
ným vyzn�ním na téma ka�dodenního �ivota 
(výchova, man�elství, láska, odpu�t�ní, smrt, 
p�átelství). P�íb�hy nebo úvahy jsou uvedeny 
citátem známých osobnos� , na konci stru�-
ného textu bude krátká výzva k uskute�n�ní 
na ur�itý kalendá�ní den. 
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A. Tetzner
�ervená stuha

Terezínské ghe� o o�ima dít�te
Soubor t�í povídek, v nich� autorka zprost�ed-
kovává vlastní zku�enost malého dít�te v te-
rezínském ghe� u. P�íb�hy vypráv�né d�t-
ským jazykem jsou ur�eny p�edev�ím malým 
�tená��m, ale osloví i dosp�lé. Vedle obraz�
hladu, strachu, smutku tu stojí zá�itky blízkos-
� , rados�  a malých vít�zství. 
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1Editorial

Editorial

Zprvu jsem chtěl psát vážný editorial, o politice a kul-
tuře, jak jinak, viděno z mého brněnského domova 
v žáru doznívajícího léta. Chtěl jsem psát o Prague 
Pride, naší pražské hrdosti, queer festivalu pořádaném 
pod záštitou primátora zastupujícího pravicovou stra-
nu, u níž bychom předpokládali, že bude klást důraz 
na kulturnost a prosazovat rodinné hodnoty. O tom, 
jak je možné, že je něco podobného médii téměř uni-
sono vydáváno za příklad svobody a tolerance, ne-li 
rovnou za důkaz dospělosti české demokracie. Chtěl 
jsem se podrobněji rozepsat o nutnosti rozlišovat mezi 
homosexualitou (vrozenou sexuální orientací) a homo-
sexualismem (organizovaným hnutím), na niž upozor-
nil prezident Václav Klaus, což bohužel, jako většina 
podstatných věcí, zaniklo ve všeobecném mediálním 
tlachání. Ale nějak se mi k tomu všemu v těch tropic-
kých letních dnech nedostávalo sil.

Vše je vlastně věcí optiky, říkal jsem si, určitého 
úhlu pohledu, ze kterého člověk danou věc vidí. Před-
stavte si například otce pětačtyřicátníka, ženatého, he-
terosexuála, úmorně stíhajícího celé léto své čtrnácti-
měsíční dítě (v pořadí již čtvrté), které nedávno zača-
lo chodit a osahávat svět, které se vytrvale snaží něco 
nevhodného pozřít, někde se zranit nebo přímo zabít. 
Už někoho napadlo, jak asi musejí na takového otce-
-heterosexuála, spořádaně ženatého, působit mediálně 
oslavované pouliční queer radovánky? Jak asi vnímá, 
při všech svých starostech s dětmi, různé postmoder-
ní teorie o tom, že všechny životní styly jsou si rovny 
a že je vlastně tak trochu jedno, zda bude trávit své in-

timní chvíle se ženou, nebo jen tak nezávazně obcovat 
s nějakou pánskou zadnicí. Zkusme si představit, co se 
takovému muži asi honí hlavou…

„Odhlédneme-li od estetické stránky celé věci,“ 
přemýšlí nejspíš zadýchaný heterosexuální otec, pěta-
čtyřicátník, který právě na ulici dohnal svou mrštnou 
dceru a utírá si zpocené čelo, „největší rozdíl zde bude 
v důsledcích. Vždyť i za těmi čtyřprocentními nešťast-
níky, tropícími dnes povyk v ulicích kvůli své sexuální 
orientaci, musel kdysi v minulosti pobíhat nějaký vy-
stresovaný a ustaraný heterosexuální rodič, stejně jako 
Ty dnes pobíháš za svým neposedným dítětem! Svět 
není spravedlivý! Trochu uznání a úcty k nám, uštva-
ným heterosexuálům trpělivě opečovávajícím nepo-
sednou dětskou havěť! Bez nás byste nikdy nespatřili 
světlo světa a nemohli dělat zbytečný kravál!...,“ chtělo 
by se nejspíš znavenému otci křičet za pestrobarevným 
rozjásaným davem.

Podivná demokracie, podivná doba, přemýšlí 
uštvaný otec, pětačtyřicátník, heterosexuál. Političtí 
představitelé, volení (mlčící) většinou, sestávající do 
velké míry z nás, mlčících heterosexuálních otců, po-
klonkují a podbízejí se (hlasité) čtyřprocentní menši-
ně. Uvědomělí queer politici Bursík a Paroubek si hrdě 
vykračují v pestrobarevném průvodu, Bursík v slušivé 
růžové šále. Ambasadoři západních států sepisují pro-
testní petice a v Divadle Na zábradlí uvádí Čtvrtníč-
kova kapela Buzerant zpěvohru Prezident Vykuřpytel, 
dehonestující hlavu státu. Prague Pride 2011. Máme 
být skutečně na co hrdi!

F M
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Evropa neprožila klidné léto roku 2011. Příjemné 
prázdniny neměli ani političtí představitelé největších 
evropských zemí. Nebylo to jen počasím, byť jsme si 
z jeho odvěké proměnlivosti v posledních letech doká-
zali vytvořit „závažný“ politický problém. Francouzský 
prezident a španělský premiér přerušili svoji dovole-
nou kvůli situaci na �nančních trzích, začátkem srp-
na tak musel učinit britský premiér David Cameron, 
když multietnické čtvrti Londýna a řady dalších brit-
ských měst zachvátily nepokoje, násilnosti a rabování 
nevídaného rozsahu. 

O pár dnů dříve v Norsku, které patří k nejbohat-
ším zemím na světě a v němž jsou výdobytky jedno-
ho z evropských vynálezů, rozvinutého sociálního stá-
tu, snad nejviditelnější, odpálil 22. července Anders 
Breivik bombu v centru hlavního města Osla a po-
té odjel na blízký ostrov Utøya, kde chladnokrevně 
a systematicky postřílel desítky mladých lidí, v mno-
ha případech ještě dětí, které pokládal za příslušníky 
vládnoucí elity. Téměř osm desítek obětí zdůvodnil 
norský občan Breivik obsáhlou pam�etickou směsí se-
stávající z protiislámských politických postojů, z více 
či méně zmatených odkazů na křesťansko-židovské 
tradice a z obvyklé radikálně mytické argumentace 
používané extremistickými skupinami. Pokud tím 
chtěl, jak vyšetřovatelům řekl, obrátit pozornost k ně-
kterým problémům současné multikulturní a sjedno-
cované Evropy, tak se mu to jistě na chvíli podařilo. 
Mediální komentáře si stačily všimnout, že norská 
společnost se jen s velkými obtížemi pokouší integro-
vat značné množství imigrantů (více než dvanáct pro-
cent, přičemž třeba v hlavním městě tvoří už skoro 
třicet procent obyvatel), že nejen ve skandinávských 
zemích vytrvale posilují radikálně pravicové strany 
a hnutí, že celá Evropa si dobře nedokáže poradit se 
začleněním starých a nových přistěhovalců, především 

těch, kteří se hlásí k islámu, a pomalu už ani sama 
se sebou. 

Nepředvídatelný čin osamělého šílence, který hlu-
boce otřese a z nějž zamrazí každého soudného člově-
ka, však na rozdíl od neklidu v londýnských ulicích 
není symptomem evropských problémů, byť některé 
z nich mohou být jeho zdrojem. V Evropě nepotřebu-
jeme Breiviky, abychom mohli vidět, že některé věci, 
které děláme nebo dopouštíme, nás ohrožují. 

Dům, do nějž teče

Přestože Západoevropané projevují v posledních dese-
tiletích pozoruhodnou schopnost přehlížet nebo zleh-
čovat všechny signály problémů, kterých se jim dostá-
vá v požehnané míře, nyní již ani ti nejpřesvědčenější 
sociální-liberálové a eurooptimisté nedokáží předstí-
rat, že je vše v pořádku. 

Imigrace není izolovaným problémem. Je pro-
vázána s mnoha dalšími agendami, při jejichž řeše-
ní evropská politika stále více selhává. Rozčarování 
z integračního procesu vedlo v uplynulém desetiletí 
ke zřetelnému odmítnutí dalších sjednocovacích kro-
ků evropskými národy a donutilo evropské politické 
elity k nedobrovolnému zabrzdění integrace Evropské 
unie (alespoň navenek, protože sjednocování za po-
moci byrokratických postupů a díky judikatuře Ev-
ropského soudního dvora probíhá nadále).1 Stále více 
evropských zemí nedokáže �nančně zvládat požadavky 
rozvinutého sociálního státu, vzrůstající rozpor mezi 
snižujícím se množstvím aktivně pracujících a zvyšu-
jícím se počtem těch, kteří mají nárok na nějaký typ 
sociální podpory. Stárnoucí evropské společnosti stojí 
před otázkou, jak zajistit důstojný standard pro senio-
ry, již mají stále větší podíl v populaci a kteří byli celý 
život ujišťováni, že jejich penze bude garantovat stát. 

Evropa a oslabování okcidentu

P F
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Jak sladit nároky na vzdělávací, zdravotní a další služ-
by, jejichž zajištění na sebe evropské státy v minulosti 
vzaly, se zvětšujícími se technologickými možnostmi, 
a tedy i vzrůstajícími náklady, ale také s neméně rychle 
se rozšiřujícími skupinami lidí, které je chtějí čerpat. 
Velkolepý projekt jednotné evropské měny, postave-
ný ovšem od počátku spíše než na ekonomické rozva-
ze na politické vůli a účetní manipulaci se skutečnos-
tí, se ocitl v krizi, jejíž rozsah možná ani jeho odpůrci 
nepředpokládali. Hrozící bankroty celých států (Řec-
ko), zvyšující se zadlužení (většina států jižní Evropy) 
a řada dalších ekonomických obtíží vystavěla před tzv. 
eurozónu otázku její udržitelnosti, otázku, kterou by 
si v rámci donedávna převládajícího diskursu evrop-
ské politické hyperkorektnosti jen málokdo dokázal 
veřejně položit. 

Mnohem vážnější otázky však stojí v pozadí všech 
těchto náhle viditelných problémů, které začaly nejpr-
ve nenápadně, izolovaně, a nyní už se stále větší nalé-
havostí zneklidňovat občany evropských zemí. Jsou to 
otázky týkající se evropských hodnot, role Evropy ve 
světě, smyslu evropského sjednocování, významu ev-
ropské kultury a stále více také – i já se to skoro ostý-
chám vyslovit – jejího dalšího přežití. 

Sociální realitu jsme schopni nahlížet nejrůzněj-
šími způsoby, ale především ji chápeme skrze osob-
ní zkušenost. Medializace skutečnosti nás sice doká-
že do jisté míry zmást, takže problémy v jednotlivých 
částech zploštělého světa2 nahlížíme v jejich virtuální 
podobě a jako by je globálně „spoluprožíváme“, nic-
méně záplavy v sousední obci nejsou nikdy totéž, jako 
když voda stoupá do vlastního domu. To je do znač-
né míry přirozené. Problém nastane, když sice slyšíme 
vodu zaplavovat náš sklep, ale zůstáváme klidně sedět 
v obývacím pokoji u televize, v níž nám říkají, že naší 
obce se záplavy nedotknou. V takovém domě se dnes 
nacházejí Evropané.

Je i není se jim co divit. Uprostřed každodenně za-
koušeného blahobytu sdíleného v historii nejširšími 
společenskými vrstvami si lze jen stěží představit, že 
jsme se ocitli v krizi, jež hrozí většinu našich jistot zni-
čit nebo alespoň významně ohrozit. Krize má mnoho 
podob, ta, o níž se nejvíce mluví, je ekonomické pova-
hy. Ovšem také �nanční krize má pro jednotlivce pře-

vážně abstraktní podobu (i když je velmi konkrétní) 
a my jsme se už naučili virtuální skutečnost brát jako 
fakt, ale současně ji vytěsňovat z naší mysli stejně jako 
dokonalé televizní záběry vzdáleného válečného kon-
�iktu či dopravní nehody o pár ulic dále. Copak úvě-
ry, státní dluhopisy, obchodování na burzách či hro-
zící platební neschopnost státu je něco, co bychom si 
mohli doopravdy představit? Zvláště když nám evrop-
ští politici vytrvale opakují, že problémy sice jsou, ale 
dobrými opatřeními se dají zvládnout tak, že o nich 
skoro ani nebudeme vědět. Zpozornět bychom však 
měli. Zneklidňovat by nás možná ani tolik nemusely 
náhlé propady akcií na tom či onom trhu nebo ban-
kroty amerických bankovních domů, ale dlouhodobé 
sociálně-ekonomické procesy, které mnohem méně 
spektakulárně, pozvolna, ale zato hluboce ovlivňují 
naši ekonomickou situaci. Kupříkladu v sousedním 
Německu, s jehož hospodářským výkonem roste i pa-
dá řada evropských ekonomik, dochází podle různých 
průzkumů v posledním desetiletí k ekonomickému 
oslabování střední třídy, která je klíčovou skupinou 
pro hospodářský výkon i společenskou soudržnost. 
Jednak se rozvírají nůžky mezi lidmi s vyššími a nižší-
mi příjmy, ale především roste počet domácností, které 
se ocitají na hranici chudoby. Jistě, chudoby relativní, 
ale pesimistická očekávání, nejistota a pocit sociální-
ho ohrožení, tedy to, co sociologové nazývají statuso-
vá panika, často mívají závažné ekonomické i politic-
ké důsledky. 

Na konci „špatných“ dějin

Finanční krize je však jen jedním z aspektů problému, 
před nímž evropské společnosti stojí. Po konci „krátké-
ho 20. století“, jak období 1914–1991 nazval britský 
marxistický historik Eric Hobsbawm,3 bylo tak snad-
né uvěřit, že nastal konec špatných dějin, abych ale-
spoň mírně parafrázoval tisíckrát omílanou Fukyua-
movu tezi, která je ovšem v podání tohoto pozdního 
hegeliána o mnoho so�stikovanější než politické heslo 
a mediální slogan, který z ní zůstal. Završení „evoluce 
lidských společností“ dosažením „takové formy společ-
nosti, která uspokojí nejhlubší a nejzákladnější touhy 
lidstva“, jímž je liberální demokracie, jejíž „ideál již ne-
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lze dále vylepšovat“, zní přece opravdu lákavě. Fukuya-
mův obraz lidstva jako karavany povozů, které různě 
vypadají, překonávají různé překážky, některé nedo-
jedou, ale všechny jsou v principu podobné a směřují 
do jednoho cíle, do města, kterého většina z nich na-
konec dosáhne, do značné míry odrážel přesvědčení 
západního světa o tom, že všichni dříve či později po-
znají správnost liberálně demokratické cesty a vydají 
se po ní.4 Předpokládané všeobecné vítězství liberální 
demokracie se svým totálním a de�nitivním nárokem 
mělo ovšem v sobě – i přes antiideologickou rétoriku 
– některé z ideologických prvků. Možná i proto byla 
myšlenka „konce dějin“, přesvědčivého vítězství trž-
ních a demokratických principů, v mnohém naivní 
a současně tak lákavá.

V Evropě devadesátých let tomu nebylo těžké uvě-
řit. Komunismus se rozložil, Sovětský svaz se rozpadl, 
osvobozovala se jedna evropská země za druhou, všu-
de byla patrná tendence nastolit demokracii a tržní 
systém, dokonce, jak se zpočátku zdálo, i v jelcinov-
ském Rusku. Nesjednocovalo se jen Německo, ale rov-
nou celý kontinent. K nově vytvářené Evropské unii 
(1993) se přibližovaly a postupně přistupovaly státy 
střední a východní Evropy osvobozené z komunistic-
kého područí, neřešitelné kon�ikty se dařilo ohraničit 
a utlumit (např. balkánské střety v letech 1991–1999, 
ale třeba také násilí v Severním Irsku), odstraňovaly se 
hranice v rámci tzv. schengenského prostoru, vznik-
la evropská hospodářská a měnová unie a na konci 
90. let byla ustavena i jednotná evropská měna euro, 
s níž byly spojovány mnohé naděje, především potvr-
zení Evropy jako hospodářské, ale i politické supervel-
moci. Představa naplňování „konce dějin“ byla podpo-
rována i skutečností, že Spojené státy, kde byla u moci 
demokratická Clintonova administrativa, procházely 
dlouhodobou konjunkturou, ve světě neměly vážné-
ho konkurenta a největším problémem světové poli-
tiky se zdálo být to, jakým způsobem realizoval jejich 
prezident sexuální kontakty s jednou praktikantkou 
v Bílém domě. 

Kdo tomuto přesvědčení podlehl, měl šanci vy-
střízlivět nejpozději 11. září 2001 nebo kdykoli poz-
ději v uplynulém desetiletí, které poskytovalo dosta-
tek důkazů o tom, že nezadržitelný celosvětový nástup 

světového míru, demokracie a západní kultury nebyl 
více než jen přáním. Byli to ale především Evropané, 
kteří nejvytrvaleji vzdorovali tomu uvěřit, že je nut-
no začít demokracii aktivně bránit, a to nejlépe znovu 
mimo své území. Riskovali kvůli tomu i rozvolnění ži-
votně důležitého spojenectví se Spojenými státy a z je-
jich prezidenta George W. Bushe (2001–2009) si sami 
v sobě vytvořili nepřítele mnohem většího, než byli je-
jich skuteční nepřátelé. 

Chvíli se zdálo, že ty evropské země, které měly 
zkušenosti s totalitními systémy, budou k rozpoznává-
ní nebezpečí citlivější a že budou také více připraveny 
podporovat vojenské akce směřující k ochraně demo-
kratického světa. Zpočátku tomu tak opravdu bylo, 
takže někteří komentátoři si vypůjčili příměr tehdej-
šího amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda 
a začali mluvit o „staré“ a „nové“ Evropě a francouz-
ský prezident Jacques Chirac litoval, že země střední 
a východní Evropy „propásly dobrou příležitost ml-
čet“, když se snažily podporovat americkou politiku.5 
Jenomže později by ji už jistě nepropásly. Když v le-
tech 2006–2009 Američané uvažovali v České repub-
lice a v Polsku o umístění protiraketového systému 
k ochraně americké, ale také evropské bezpečnosti, 
setkali se sice ještě s opatrným souhlasem politických 
reprezentací, ale s již zřetelným většinovým nesouhla-
sem občanů, kteří se mezitím „nakazili“ pocitem bez-
pečí z „evropského ráje“. Nebo možná všichni, v zá-
padní, střední i východní Evropě, začali být přehlceni 
vlastními starostmi, které si dlouho nepřipouštěli. Tou 
největší bylo, co dál s Evropou.

Rekreační rozárium 

Některé události neznamenají samy o sobě velkou 
změnu, ale mají velký symbolický význam, a to i teh-
dy, když se ho diskurs určující mocenské a intelektuál-
ní elity snaží bagatelizovat. Takový význam měl pokus 
vytvořit něco na způsob evropské ústavy a především 
neúspěch této ambice, když ji odmítli občané v zaklá-
dajících zemích evropského společenství (2005). 

Evropská unie, pozoruhodná konstrukce vztyčená 
od počátku 90. let minulého století nad složitým pře-
divem smluvních svazků evropských zemí vytvářejících 
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tři evropská společenství, je politickým projektem, pro 
jehož realizaci jsou využívány převážně byrokraticko-
-legislativní postupy, dobré přesvědčení vycházející ze 
špatných premis a od reality odtržená politická hesla. 
Rychle se formující evropské elitě složené z politiků, 
podnikatelů a intelektuálů využívajících některých as-
pektů propojování světa daných globalizací se podařilo 
evropským občanům snadno vštípit myšlenku, že za-
chování míru, zajištění blahobytu a všeobecné spoko-
jenosti je možné jen tehdy, pokud se podaří „překonat“ 
národní státy. Na většinu problémů, s nimiž byly ev-
ropské společnosti konfrontovány, existoval jednodu-
chý recept: je potřeba rychleji a hlouběji integrovat, je 
nutno posilovat evropské orgány, je nezbytné vytvářet 
širší a hlubší Evropskou unii. Kdo si tuto převládají-
cí hudbu politického, intelektuálního a mediální svě-
ta dovolil zpochybnit, zpíval samozřejmě falešně a byl 
považován málem za politického extremistu.

Selhání evropské ústavy tento stav změnilo. Není 
důležité, jakým způsobem dospěli občané k přesvěd-
čení, že s evropskou ústavní smlouvou nemohou sou-
hlasit. Jistě to nebyl výsledek souvislé veřejné debaty 
a promyšlené re�exe evropského sjednocování, proto-
že tu v tehdy převládajícím proevropském tónu vlast-
ně nebylo ani možno vést. Lidé zde rozhodovali spíše 
podle citu a tušení, že něco není v pořádku a že to tak-
to nechtějí. Tento „demokratický re�ex“, a víc než to 
to rozhodně nebylo, byl však nesmírně důležitý. Všim-
něme si dvou podstatných aspektů, které jsou na po-
stoji občanů pozoruhodné: zaprvé, symbolická přemě-
na spojenectví evropských států v jeden federální útvar 
(byť tento cíl byl umně maskován za použití „eurojazy-
ka“, jímž lze jednoduché věci vyjádřit složitě a klíčové 
skutečnosti zakrýt) byla občany odmítnuta navzdory 
tomu, že všechny relevantní politické strany, zájmové 
skupiny a ovlivňovatelé veřejného mínění chtěli její 
přijetí, a zadruhé – a to je dnes obzvláště důležité – 
k tomu došlo před propuknutím hospodářských ob-
tíží a dávno před tím, než se objevila krize eurozóny. 
Problém Evropské unie, jenž se dnes v perspektivě glo-
bální ekonomické krize (která je však především krizí 
�nanční a hospodářské politiky Západu) a rostoucích 
potíží eura zdá být hlavně ekonomickým problémem, 
je totiž především problém politický a hodnotový.

Kritici i někteří stoupenci evropské integrace by se 
možná shodli na tvrzení, že Evropská unie postrádá 
představu o tom, kam směřuje, že neznáme žádné, ře-
čeno s Dahrendorfem, „identi�kovatelné a uznávané 
�nalités politiques evropské konstrukce“.6 To je samo-
zřejmě pravda, i když mnohé zájmové skupiny, jež se 
snaží integraci posunovat „kupředu“, svoji představu 
mají; odpovídá jejich ekonomickým či ideovým zá-
jmům. Ale ruku na srdce: neměla svoji vizi sjednocené 
Evropy na konci minulého století většina z nás? Nemě-
li jsme představu, jak to pěkně zformuloval ukrajinský 
spisovatel Jurij Andruchovyč, „Nové Evropy, takového 
rekreačního rozária, věčně zeleného parku bez hranic 
a kon�iktů, kde jsou všichni vlídní, bohatí, tolerant-
ní, k tomu navíc už téměř nesmrtelní, kde každý našel 
své místo pod vlastním tisíciletým tisem – a slavnost-
ně vyzpěvuje známý Schillerův text na Beethovenovu 
hudbu“?7 

Představa evropského ráje obklopeného navíc vcel-
ku pěkně upraveným parkem (tedy světem, který sice 
ještě nedorostl našich kvalit, ale s většími či menšími 
obtížemi k nim nezadržitelně směřuje) v sobě ovšem 
logicky obsahuje cosi z moderního gnosticismu, jak 
směs politického iluzionismu spojeného s odporem 
k tomu, co je, kdysi pojmenoval Eric Voegelin.8 Sou-
částí postmoderní evropské gnóze byla nesmírně ne-
bezpečná představa, že je potřeba eliminovat národní 
stát.

Národy a nadnárody

Není zde potřeba připomínat a snad ani vyvracet více 
či méně so�stikované útoky na národní stát, tento 
pozoruhodný výkon okcidentu, v němž se prosadily 
principy práva a občanství a který umožňuje daleko-
sáhlé využívání demokratických rozhodovacích proce-
sů. Vždyť je tak snadné ztotožnit národní stát s něja-
kou zhoubnou formou nacionalismu a intelektuálně 
ho provždy odložit jako obnošené šaty! Stejně jako je 
to snadné, je to však i nesprávné. Na národním stá-
tu přece není důležité, že je „národní“ v nacionálním 
smyslu (to stejně řada z nich není), ale že vytváří sro-
zumitelný prostor, je zdrojem identity a občanské loa-
jality a díky tomu se zde může realizovat demokracie. 



6 Kontexty 4/2011 7Texty

Demokratický národní stát rozhodně stojí za trochu 
naší péče. Co se však s ním v Evropě v posledních ně-
kolika letech děje?

Rozsáhlé pravomoci národního státu jsme předa-
li (možná přesněji: byly předány) směrem k Evropské 
unii, aniž by pro to byl opravdu dobrý důvod. Jistěže 
má národní stát ve své novodobé podobě mnoho chyb 
a jako každá struktura vykazuje permanentní de�cit při 
uskutečňování funkcí, jež jsou po něm požadovány, ale 
jen stěží lze najít rozumné vysvětlení, proč by měl být 
něčím nahrazen a proč by to potom mělo být lepší. 
Ani z akademické rekonstrukce dějin ideje evropského 
sjednocení (žádné takové dějiny ve skutečnosti nemá-
me a staré �lozo�cké či politické koncepty rozhodně 
nejsou přímými ideovými zdroji integrace), do jejichž 
kánonu patří např. Kantova představa společenství za-
jišťujícího věčný mír či panevropské vize Coudenhove-
-Kalergiho, není dobře možno teoretické důvody pro 
pozvolné rozpouštění národních států vyčíst.9 Proces 
však probíhá, je nenápadný, jakoby nutný, už nebere 
ohled na vůli národních společností a svoji legitimitu 
získává – pokud vůbec – zpravidla a posteriori. Tradiční 
cyklus politického rozhodování již dávno není uskuteč-
ňován, většina opatření realizovaných formou zákonů 
a nařízení nevychází z rozpoznání problémů, z demo-
kratického nastolování politické agendy, ale přichází 
z „Bruselu“. Je výsledkem jakési vyšší vůle, která zdů-
vodňuje sama sebe, ale které se dostává dodatečné au-
tomatické legitimity skrze národní demokratická spo-
lečenství, jež však současně postupně nahrazuje. Roz-
poznávání a nastolování politické agendy administra-
tivními postupy skrze nově se vytvářející evropskou 
bruselskou elitu (složenou z úředníků, lobbistů, pod-
nikatelů, intelektuálů s bruselskými granty a ovšemže 
politiků) slouží možná dobře některým konkrétním 
zájmům, ale spíše než to se už jedná o samohybný pro-
ces, o sebepotvrzování systému, kterému jsme dovolili, 
aby vznikl. Tento evropský systém už dnes neřeší naše 
problémy, on sám se stal jedním z nich.

Dokud jsme mohli lamentovat „jen“ nad tím, že 
evropské struktury a postupy vykazují demokratický 
de�cit, mohli jsme být do jisté míry ještě spokojeni, 
protože ochranou před tím byly fungující občanské 
a demokratické mechanismy národního státu. Ne-

pozorovaně, ale dnes pozorovatelně se stalo, že sama 
demokracie uplatňovaná v národních státech je stále 
silněji oslabovaná ve prospěch byrokratických evrop-
ských postupů. Integrační teorie (neofunkcionalismus) 
počítaly s efektem spill-over, tedy „přelitím“ sjednoce-
ného postupu z jedné agendy do druhé a samovolného 
vzrůstání integračního tlaku. Působení tohoto „efek-
tu“ v evropských agendách je sice problematické, ale 
v případě oslabování demokracie k „přelití“ opravdu 
dochází: neexistující nadnárodní evropská demokracie 
oslabuje fungující demokracii evropských národních 
států. Za evropský řád nikdo nenese přímou politickou 
odpovědnost, ale také nikdo necítí skutečnou loajalitu 
k přijatým rozhodnutím. Pokud tomu tak nebylo už 
před deseti lety, tak se to děje nepochybně dnes: stále 
více lidí má pocit, že toto nejsou naše politické kroky, 
ale jejich politické rozhodnutí. Je-li někde namístě vy-
půjčit si již poněkud vyčpělý pojem odcizení, tak je to 
právě tento případ. Vzrůstající neklid ukazuje, že ob-
čané, na čas ukolébaní vůní evropského rozária, líbi-
vými slovy a krásnou hudbou, si to začínají uvědomo-
vat. Jen nevědí, co s tím. Možná ale nejsou žádná ev-
ropská řešení. Když britský �lozof Roger Scruton říká, 
že „nejvýznamnější politická rozhodnutí, před nimiž 
nyní stojíme, se týkají národa a jeho budoucnosti,“ vy-
chází z přesvědčení, že „národní loajalita“ je „základní 
podmínkou ústavní a demokratické vlády“.10 A možná 
jen taková, opřená o naši důvěru a porozumění, doká-
že řešit naše problémy.

Unavená Evropa

Většina politických fenoménů není sama o sobě pro 
společnost jednoznačně dobrá nebo špatná, ale jejich 
hodnota se utváří teprve v kombinaci s jinými skuteč-
nostmi. Kupříkladu imigrace, jedna z nejobtížnějších 
věcí, s nimiž se musejí evropské společnosti vyrovná-
vat, v sobě nese mnoho pozitivních rysů, které jsou in-
dividuálně (nová šance, záchrana života) i společensky 
(vzpomeňme na americkou společnost) přínosné. 

V Evropě se však nejnovější imigrační vlny setka-
ly s třemi problematickými faktory: s politikou mul-
tikulturalismu, která do značné míry bránila potřeb-
né integraci přistěhovalců, s vymírajícími evropskými 
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národy, v jejichž slábnoucí populaci získávají imigrant-
ské skupiny s početným potomstvem stále větší podíl, 
a s fenoménem sociálního státu, který imigrantům 
štědře nabídl, co potřebovali, a nepřivedl je v mno-
ha případech k poznání, že pro kvalitní život je nutno 
tvrdě pracovat. Sdělení, které daly evropské společnos-
ti svým přistěhovalcům, v jistém zjednodušení znělo: 
jste tu doma, dělejte si, co chcete, i když je to proti na-
šim zvykům, kultuře či pravidlům, tak to respektuje-
me, pokud chcete pracovat, pracujte, pokud ne, tady 
máte �nanční prostředky. Budeme platit třeba i vaše 
„náboženské“ učitele, kteří budou vaše děti přesvědčo-
vat o tom, jak je naše společnost špatná a co proti ní 
dělat. Jistěže trochu přeháním, ale ne tak, abychom se 
mohli usmát a mávnout nad tím rukou, protože bo-
hužel celá tato zdánlivě ironická zkratka je postavena 
na konkrétních příkladech. Když se dnes politici za-
bývají tím, zda si může či nemůže někdo zakrýt hlavu 
šátkem, je to spíše než řešení problému jen výraz naší 
bezradnosti. V posledních měsících si najednou téměř 
souběžně německá kancléřka Merkelová, francouzský 
prezident Sarkozy i britský premiér Cameron všimli, 
že multikulturalismus je mrtev, jak sami prohlásili. Ni-
kdy však opravdu neexistoval, byl jen přáním. 

Multikulturalismu jsme se ovšem drželi tak dlouho 
proto, že byl přece jen lákavou myšlenkou. Už jen kvů-
li tomu, že jsme nevěděli, které naše hodnoty bychom 
vlastně nově příchozím předávali. V ty, na nichž se for-
movaly naše současné demokracie a jež se pojí s pojmy 
jako národ, vlast, rodina, svoboda, odpovědnost či loa-
jalita, už stejně příliš nevěříme. Evropa nejsou Spoje-
né státy, kde ještě donedávna hodnoty a symboly, na 
nichž je vystavěn stát, většina společnosti alespoň na-
venek ctila a zachovávala, což usnadňovalo jistý typ in-
tegrace. Proto je dnes každodenní evropskou realitou 
vzrůstající počet přistěhovalců, kteří se „neintegrovali“ 
ani ve druhé či třetí generaci, příliv nových legálních 
i nelegálních imigračních vln, zvyšující se podíl imi-
grantů na počtu obyvatel jednotlivých zemí a přede-
vším velkých měst, a jejich nesoulad s životním stylem 
a kulturou stále ještě většinové společnosti. 

Neintegrovaní přistěhovalci jsou nejen zdrojem 
neklidu, ale podněcují i vznik radikálních politických 
hnutí. Chvíli se zdálo, že extremisté typu Le Pena jsou 

něco jako klauni při cirkusovém představení.11 Trochu 
pobaví, trochu znudí, můžeme se nad jejich otřepa-
nými legráckami mírně pohoršit, ale všichni víme, že 
nejspíše nebudou za chvíli krotit dravé šelmy a že nám 
tedy nehrozí, že by je mohli nějak nešikovně pustit do 
hlediště. U politiků typu Jörga Haidera, který mistr-
ně spojoval radikální a mainstreamové postoje, takže 
byl po většinu své politické kariéry salonfähig – i když 
možná jen pro předsíně těch lepších politických salónů 
– už nám měl mírně tuhnout úsměv na rtech. O deset 
let později můžeme vidět, jak se radikální strany s nej-
roztodivnější historií, tématy a návody na řešení prosa-
zují do parlamentů v jedné evropské zemi za druhou. 
Spojuje je právě pocit odcizení, ztráty domova, nespo-
kojenost s bezhodnotovou politikou a bohužel i odpor 
ke všemu cizímu. Jejich recepty dobré nejsou, ale jsou 
novým evropským fenoménem a pro řadu lidí reálnou 
politickou alternativou proto, že tradiční evropské de-
mokratické strany žádné recepty nenabízejí. 

Žehráme rádi na nedostatek důvěryhodných poli-
tických vůdců (jak jinak než anglickým heslem „lack 
of leadership“). Kdo by ale také mohl čekat řešení od 
politiků, které naše unavená evropská demokracie vy-
nesla vzhůru? Mediální magnát Berlusconi, kterému 
projde cokoli a je především mimořádně schopný 
v hájení vlastních roztodivných zájmů, francouzský 
prezident Sarkozy, jež je zatím spíše politickým mane-
kýnem než politickým vůdcem, nebo důstojná, ale ne-
výrazná Angela Merkelová, která ani dost dobře neví, 
kam vést vlastní upadající stranu, nejsou osobnostmi, 
kterým by bylo možno uvěřit, že vyřeší naše problé-
my. Není to jejich chyba, jsou jen odpovídajícím pro-
duktem systému, v němž dlouhodobé koncepce a sil-
né přesvědčení nemají význam, kde je nejdůležitější to, 
jak se věci momentálně „jeví“, a ne to, jaké skutečně 
jsou, kde je nutno příští dobré politické opatření vy-
měnit za dnešní mediální úspěch, kde zábava, zajiště-
ní a neodpovědnost jsou nejvyššími metami, pro něž 
se má politika dělat. Evropa je unavená, nebo tak při-
nejmenším působí. 

Nezvládnutá a stále méně odůvodnitelná integrace 
kontinentu, která pozvolna rozrušuje nejen národní 
státy, ale i demokratickou politickou kulturu a ochro-
muje občanskou loajalitu, přebujelý sociální stát, na 
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nějž nemáme dost prostředků, stárnoucí společnost, 
jež se reprodukuje jen přílivem přistěhovalců, které ale 
neumí dobře integrovat, vzrůstající dluhová, energetic-
ká a další závislost na nedemokratických mimoevrop-
ských státech, společná měna, která podvazuje hospo-
dářství těch zemí, jež jsou ještě schopny mezinárodní 
konkurence – není to dost signálů na to, abychom je 
začali vidět jako jeden celek a přemýšleli nad tím, zda 
před sebou nemáme nemocného pacienta, který potře-
buje důkladnou léčbu? Není také čas uvažovat nad tím, 
že ekonomická krize, jež tak vyburcovala naši pozor-
nost, je jen důsledkem společenské a politické situace, 
v níž jsme se ocitli?

Není to ve 20. století poprvé, kdy si Evropa nedo-
kázala tak úplně poradit sama se sebou. Její výhodou 
bylo to, že měla vedle sebe jiný mimovolný produkt 
svého historicko-sociálního výkonu, Spojené státy 
americké, na jejichž sílu, odhodlanost a přesvědčení 
se mohla spolehnout. 

„…je to zajímavější“ 

Franz Kafka v Americe nikdy nebyl, a přesto jeho stej-
nojmenná kniha obsahuje sugestivní popis technolo-
gicky vyspělé, pulsující, silné země. 11. září (1912) se 
mu, jak si zaznamenal do svého deníku, zdál sen o dě-
ní v newyorském přístavu: „Sedl jsem si, přitáhl nohy 
k sobě, zachvěl se radostí, blaženě jsem se přímo po-
hroužil do země a řekl: ‚Vždyť je to ještě zajímavější než 
doprava na pařížském bulváru.‘“12 Donedávna jsme se 
mohli všichni dívat na Ameriku tak trochu Kafkovýma 
očima. I kdybychom o ní mnoho nevěděli, připadalo 
nám tamní dění zajímavější než to evropské. 

Dalekosáhle jsme postupně převzali americké kul-
turní standardy, způsob života, televizní zábavu, ale ne-
jen to. Také věda se přece pěstuje zajímavější v Massa-
chusetts než na Sorbonně. Není důležité, zda je to 
pravda, důležité je, že se to stalo axiomem, podle nějž 
se řídíme. V jednom komentáři ve Frankfurter Allge-
meine Zeitung k �nanční situaci USA nedávno napsa-
li, že dominance dolaru a amerických �nančních trhů 
nevychází jen z ekonomické, politické a vojenské moci 
Spojených států, ale že se „Američanům povedlo, že ši-
roká část akademické, hospodářské a mediální elity ve 

zbytku světa uvažuje o penězích a �nančních trzích tak 
jako Američané. Ekonomické fakulty v Chicago, Har-
vardu, Yale, Stanfordu a na MIT přispěly k americké 
hegemonii na �nančních trzích neméně než všechny 
letadlové lodi amerického námořnictva dohromady.“13 
To je výstižný postřeh: americký pohled na svět se stal 
v ekonomické a kulturní oblasti naším pohledem. 
Americké přístupy, jakkoli intelektuály zesměšňované 
a odmítané, se dalekosáhle prosadily ve světě. Avšak 
americkou představu o světovém řádu, v němž se ak-
tivně a třeba i silou prosazují zájmy demokratických 
zemí, jsme v Evropě naopak nepřijali. Nemuseli jsme 
a dlouho nebylo zapotřebí se ani příliš zabývat vlastní 
obranou. Byly tu vojensky a ekonomicky silné Spojené 
státy, odhodlané, jakoby mladistvé, připravené bojovat 
za sebe, a tedy i za nás. Jenomže USA se proměnily.

Levicoví a liberální komentátoři nejen v Evropě vi-
děli ve zvolení Baracka Obamy americkým preziden-
tem v roce 2008 nástup něčeho zcela „nového“, mělo 
to být znamení dějin, které mění historii. Přitom jim, 
alespoň těm rozumnějším, nešlo až tak o osobnost 
amerického prezidenta, ale o „vlnu naděje“, „vlnu 
univerzálního entuziasmu“, kterou jeho vítězství vy-
volalo a provázelo: „Toto vítězství bylo znamením dě-
jin v trojím smyslu signum remonstrativum, demon-
strativum a prognosticum: znamením, v němž rezonu-
je dlouhá minulost otrokářství a zápasu za jeho od-
stranění, událostí, která demonstruje změnu přítom-
né chvíle, a nadějí na budoucí převratné změny. (…) 
Všechen skepticismus byl usvědčen z omylu,“ napsal 
jeden z vlivných levicových intelektuálů dneška Sla-
voj Žižek v roce 2009.14 Po dvou a půl letech, kdy se 
zadlužené Spojené státy ocitají na hranici bankrotu 
(červenec 2011), jsou zapleteny do různých kon�iktů 
a přitom jejich vliv ve světě povážlivě klesá, je zřejmé, 
že očekávání spojená s Barackem Obamou se nenapl-
nila. Ale v jistém smyslu má možná Žižek pravdu. Pre-
zident Obama, který od norského výboru (ano, nor-
ského) dostal Nobelovu cenu za mír ještě dříve, než 
pro něj stihl cokoliv udělat, není nositelem změny, ale 
může být jejím výrazem. Jeho politika může být oprav-
du znamením, ale znamením Spojených států, které 
ztrácejí svou víru, svou dynamiku a své postavení.
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Proděravělý celofán

Zvažovat tuto myšlenku není snadné. Pro ty z nás, kte-
ří vzhlíželi ke Spojeným státům jako k zemi, jež je lépe 
schopna udržovat, hájit, bránit a rozvíjet hodnoty zá-
padní kultury, svobodu a demokracii, i tam, kde una-
vená Evropa to už nedokáže, je to možná stejně obtížné 
jako pro kritiky americké „imperiální“ politiky a kul-
tury „fast foodů“. Nikdo z nás, příslušníků západní 
civilizace, kdyby o tom opravdu přemýšlel, si nemůže 
vážně přát, aby Spojené státy ztratily své postavení. 

Na první pohled se můžeme uklidňovat historic-
kými paralelami. Spojené státy v minulosti procházely 
různými obdobími recese, pěstovaly politiku izolacio-
nismu, vyrůstali jim silní soupeři (bipolární svět), ved-
ly kon�ikty, o nichž posléze pochybovaly (Vietnam). 
Nicméně jsou zde minimálně tři momenty, které mo-
hou být pro vážnost situace důležité: Prvním je promě-
na samotné americké společnosti, jejíž struktura, inte-
grační schopnost, ale i politická kultura zaznamenávají 
změnu a mohly by přinést odklon od étosu puritán-
ské etiky, která jim vštípila jejich ducha.15 Druhým je 
skutečnost, že současné ekonomické problémy, zadlu-
žení a předpokládaná recese, jež vedly dokonce popr-
vé ke snížení ratingu USA, přicházejí ve chvíli, kdy 
USA vyrůstají vážní ekonomičtí soupeři, přinejmen-
ším v Číně. A třetím, že zdaleka největším věřitelem 
zadlužených USA je právě Čína. Přeceňovat ekono-
mickou moc by byla jistě chyba, ale podceňovat ji by 
byla chyba neodpustitelná. 

Donedávna vedly Spojené státy války, s nimiž bylo 
sice možno nesouhlasit, ale které měly zřetelný cíl, 
byly důsledně obhajovány americkou administrati-
vou, a kdyby nic jiného, ukázaly před světem americ-
kou sílu. V dobách, kdy neměly vážnějšího soupeře, si 
mohly občas dovolit i takové �asko, jako byla Clinto-
nova vojenská operace v Somálsku v roce 1993. Dnes 
je situace jiná, protože americké postavení ve světě 
není zdaleka tak hegemonní. O to je závažnější způ-
sob, jímž dnes Spojené státy v zahraničí vojensky za-
sahují. USA nyní kupříkladu vedou a tak trochu ne-
vedou spolu s evropskými zeměmi vojenskou operaci 
v Libyi, resp. „nad Libyí“, protože pozemní boje jsou 
ponechány na libyjských povstaleckých jednotkách. 

USA tentokrát nestojí v čele spojeneckých sil, i když 
vlastně stojí. Zdůvodnění leteckých útoků je převážně 
humanitární, vytvoření bezletové zóny a ochrana civil-
ního obyvatelstva, ale ani to se příliš nedaří. Spojené 
státy a jejich spojenci snad chtěli svrhnout libyjského 
vůdce Kaddáfího, ale půl roku se jim tento vojensky 
relativně jednoduchý úkol nedařilo naplnit. Když byl 
diktátor libyjskými povstaleckými jednotkami za pod-
pory Severoatlantické aliance přece jen poražen, začali 
se západní spojenci s obavami ptát, kdo se to vlastně 
s jejich pomocí dostal v Libyi k moci (srpen 2011). 
Vysvětlení této akce se hledá opravdu obtížně, a to 
i těm, kteří podporovali intervence v Afganistánu 
a Iráku. O kousek dál na východ, v mnohem strate-
gicky důležitější zemi, syrský prezident Bašár al-Asad 
vyvražďuje za pomoci armády stovky příslušníků opo-
zice, aniž by se zatím opravdu musel obávat nevůle 
Západu. Cíle, logika a signály této zahraničněpolitické 
a bezpečnostní strategie nejsou jen chybné, to by ještě 
šlo unést, ale jsou především nejasné. Nerozhodnost 
a slabost ale není to, co by Západu dodalo potřebného 
respektu a co by ochránilo jeho budoucnost.

Americký spisovatel Henry Miller, který žil od 
30. let v Paříži – aby unikl před mrakodrapy, „skle-
nicí vody s ledem“, před vším, co je na povrchu „na-
leštěno a naolejováno“, před reklamním světem, kde 
je vše „lepší, levnější, chutnější, logičtější, zdravější, 
krásnější, než bylo“, před „sladkými, mdlými, panen-
skými tvářemi Američanek“, které „korespondují přes-
ně s obálkami knih a časopisů“, před lidmi, „kteří žijí 
zprostředkovaně skrz noviny a �lmy“, kteří si „z prá-
ce vytvořili fetiš“, před kulturou, která vše „sterilizu-
je a balí do celofánu“ – položil v jednom eseji z roku 
1935 otázku zda „zničí Amerika svět, nebo bude zniče-
na Amerika?“.16 Máme dnes dost pádných důvodů pro 
to, abychom mohli odpovědět, že může nastat oboje. 

Otázka, kterou si nyní s ohledem na další vývoj Zá-
padu musíme klást, je tato: nepoevropštily se v bezpeč-
nostních otázkách Spojené státy stejnou měrou, jako 
se kulturně poameričtila Evropa? Bylo-li by tomu tak, 
pak bychom se museli obávat nejhoršího. Země, kte-
ré ztrácejí odhodlání, víru ve své hodnoty, žijí na dluh 
a nevědí si rady samy se sebou, přímo vybízejí k tomu, 
aby byly poraženy nebo aby porazily samy sebe. Zánik 
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Západu byl předvídán již mnohokrát, vzpomeňme jen 
dnes znovu tolik diskutovanou Spenglerovu knihu.17 
Přísně vzato, Západ občas opravdu málem „zanikl“, 
uvážíme-li všechny démony běsnící zde ve 20. století, 
ale jeho moderní krize zatím vedly vždy k jeho novému 
nadechnutí. Ani jasnozřivé vidění negativních sympto-
mů by nás tedy nemělo svádět k apokalyptickým před-
povědím. Přehlížet však naše problémy, dokonce pěs-
tovat kulturu, jež nám brání o nepříjemných věcech 
mluvit, by mohlo být osudové. Soumrak okcidentu 
jednou může nastat, třeba i v první polovině 21. stole-
tí, pokud mu nebudeme důsledně čelit. Nemaluji čerta 
na zeď, jen čtu pozorně mezi řádky znamení doby, a to 
i ta, která bych spolu se svými evropskými spoluobča-
ny nejraději neviděl. 

Poznámky:
1 Po odmítnutí návrhu evropské ústavní smlouvy byla ovšem 

přijata Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost v roce 
2009. Tato smlouva je derivátem neschválené „ústavy“ a její přijetí 
je výsledkem snahy vyhnout se tomu, aby se k dalším integračním 
krokům vyjadřovali občané. Nicméně oslabení integračního 
diskursu je zřejmé a přinejmenším o zpomalení sjednocovacího 
úsilí lze oprávněně hovořit.

2 Pojem „plochý svět“ jsem si samozřejmě vypůjčil od omase 
L. Friedmana, který globalizaci tak fascinovaně popisuje za 
pomoci souboru historek, příběhů a postřehů (Friedman, 
omas L. /2007/: Svět je plochý. Praha: Academia). Nepochybně 
má v mnohém pravdu. Je ale také pravda, že už jednou bylo 
lidstvo dlouhá staletí přesvědčeno o tom, že země je plochá. 
Argumentů, přesvědčivých, vždyť jim věřili skoro všichni, pro to 
bylo dost. Udržitelná „pravda“ to ovšem nebyla, jenom se nám 
to tak z jisté perspektivy jevilo. A to může být i problém našeho 
dnešního přesvědčení, že svět je plochý. 

3 Hobsbawm, Eric J. (1994): e Age of Extremes. e Short 
Twentieth Century, 1914–1991. London: Michael Joseph.

4 Fukuyama, Francis (2002): Konec dějin a poslední člověk. 
Praha: Rybka Publishers, s. 12–13, 318.

5 Oba výroky zazněly ve stejné době, v roce 2003.
6 Dahrendorf, Ralf (2008): Od pádu Zdi k válce v Iráku. Nový 

začátek dějin. Praha: Vyšehrad, s. 284. 
7 V eseji Středovýchodní revize z roku 2005, jde o součást 

knihy Andruchovyč, Jurij; Stasiuk, Andrzej (2009): Moje Evropa. 
Olomouc: Periplum, s. 27.

8 Výkladu moderního gnosticismu se Voegelin věnuje např. 
v knize e New Science of Politics. Srov. Voegelin, Eric (2000): 
Nová věda o politice. Brno: Centrum pro studium demokracie 
a kultury, s. 90 a n. 

9 Jde o Kantův spis z roku 1795, česky in Kant, Immanuel 
(1999): K věčnému míru. O obecném rčení: Je-li něco správné 
v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi. Praha: OIKOYMENH, 
s. 9–51; a o knihu Coudenhove-Kalergiho z roku 1923 
(Coudenhove-Kalergi, Richard N. /1993/: Pan-Evropa. Praha: 
Panevropa Praha). Ovšem rekonstrukce ideje sjednocení Evropy je 
bohatší, srov. Fiala, Petr; Pitrová, Markéta (2009): Evropská unie. 
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
s. 33–39. 

10 Sruton, Roger (2006): England and the Need for Nations. 
London: Civitas, s. 42; česky vyjde v roce 2011 v nakladatelství 
Centrum pro studium demokracie a kultury. 

11 Le Penova dcera Marine, jeho umírněná nástupkyně, je 
ovšem příkladem toho, k jakému marketingovému a možná 
částečně i obsahovému posunu zde během relativně krátké doby 
došlo a jak vážně je dnes potřeba tyto politické síly brát.

12 Cit. podle Urzidil, Johannes (2010): To byl Kafka. Praha: 
Dokořán, Máj, s. 21.

13 Braunberger, Gerald (2011): Die Macht des Dollar, FAZ, 
30. Juli 2011 <http://www.faz.net/-021wsj>.

14 Žižek, Slavoj (2011): Jednou jako tragédie, podruhé jako 
fraška aneb Proč musela utopie liberalismu zemřít dvakrát. Rybka 
Publishers, s. 145–146. 

15 K tomu srov. např. Lipset, Seymour Martin (2003): 
Dvousečná zbraň. Rub a líc americké výjimečnosti. Praha: Prostor; 
a Huntington, Samuel P. (2005): Kam kráčíš, Ameriko? Krize 
americké identity. Praha: Rybka Publishers. 

16 Jde o esej Glittering Pie; je v něm nejen položena zmíněná 
otázka, ale lze tu i najít Millerovo hodnocení tehdejší Ameriky, 
z nějž zde cituji, česky in: Miller, Henry (2010): Eseje. Praha: 
Dauphin, s. 18–26.

17 I když, jak víme, tato práce v první verzi dokončená v roce 
1917, tedy pod dojmem první světové války, je atraktivní i tím, 
že pro svůj styl a způsob argumentace umožňuje různé výklady. 
Spengler, Oswald (2011): Zánik Západu. Obrysy morfologie 
světových dějin. Praha: Academia. 

Petr Fiala, politolog a historik, působí na Masarykově uni-
verzitě, zabývá se srovnávací a evropskou politikou.

Text byl publikován v rámci projektu podpořeného Čes-
ko-polským fórem. Přečtěte si i další příspěvky k tématu 
„Společné zájmy Česka a Polska v kontextu polského před-
sednictví EU“ (www.revuepolitika.cz/clanky/1444).
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Obecný dojem, jejž máme z nazírané evropské a ame-
rické skutečnosti – na mnoha úrovních – je opačný. Až 
na příležitostné útoky hromadného antiamerikanismu 
se Evropa trvale připodobňuje Americe a zaujímá vůči 
ní – ať už vědomě, či ne – pozici následovníka. Když 
se podíváme do Kaganova textu, abychom zjistili, ja-
kého principu se týká onen zásadní rozdíl („Evropa je 
z Venuše, Amerika z Marsu“), ukáže se, že je to „stra-
tegická kultura“. Jenže co je strategická kultura, těžko 
říci. Tento pojem je velmi nejasný. Konstatovat pou-
ze lze, aniž bychom tezi příliš překroutili, že odkazuje 
k určitému prvku zahraniční politiky. A to jsou zcela 
jistě křehké základy pro tvrzení, že americká a evropská 
duše cítí jinak a jsou k sobě nepřátelské. 

O ztrátě evropské dynamiky ve vztahu k Americe 
se mluví již dlouho. Většinu pozorovatelů dnešního 
světa to ovšem neznepokojuje, protože tento proces 
je spojen – podle nich – s obecnějšími tendencemi, 
nejprve modernizací a později globalizací, které mají 
nakonec vést k zastření zásadních rozdílů nejen mezi 
Evropou a Amerikou, ale také Austrálií, v budoucnos-
ti Asií – a nakonec také Afrikou. I když tyto procesy 
mohou trvat velmi dlouho, základní tendence – jak 
někteří tvrdí – je již daná, takže eventuální amerikani-
zace Evropy je problém druhořadý a v delší perspek-
tivě zdánlivý. 

Ale opravdu je to jen zdánlivý problém? Je Evropa 
stále přátelsky konkurenční silou vůči Americe? Přes 

všechny výhrady si teze o rostoucí dominanci Ameri-
ky nad Evropou zaslouží hlubší analýzu. Řada signálů 
totiž poukazuje na to, že Evropané se stávají na Ame-
ričanech závislejší – a záchvaty antiamerikanismu jsou 
znakem mlhavého vědomí tohoto faktu. 

Jádro problému totiž neleží pouze v tom, že ma-
sová kultura pochází především z Ameriky – a že prá-
vě ona je základem evropské představivosti. Filmové 
hvězdy, zpěváci, televizní zábava, knižní bestsellery, 
komiksy – všechno tohle stále silněji formuje vědomí 
obyvatel našeho kontinentu, někdy mnohem více než 
domácí tvorba. Dokonce jazyk, intonace, gesta a způ-
sob chování pocházejí z americké populární kultury. 
To všechno víme. 

Ale problém je závažnější. Od určité doby také vět-
šina myšlenek interpretujících současný svět pochází 
z Ameriky. Dokonce i když se rodí v Evropě, jako �lo-
zo�e dekonstrukce a postmodernismu, stejně mají na 
svět vliv teprve skrze americkou recepci. Teorie „kon-
ce dějin“ se zrodila v Evropě, stvořil ji pofrancouzštělý 
Rus studující Hegela, ale intelektuálním hitem se stala 
až v okamžiku, kdy se objevila v Americe. Teorie kon-
�iktu mezi civilizacemi má své zdroje také v Evropě, 
ale teprve její americká verze jí dodala světový věhlas.

Valná většina knih a článků, o nichž Evropané 
diskutovali v průběhu posledních desetiletí, pochází 
z Ameriky. Samotní Američané se už dávno přestali 
na Evropu dívat jako na starší, učenější a vychovanější 

Evropa na ústupu

R L

Ve známém eseji, který vyšel v časopise Policy Review, konstatuje Robert Kagan zásadní kon�ikt mezi Evropou 
a Amerikou. Tato teze se objevila už dříve a měla i své pozdější verze. Příležitostí k jeho úvahám byly reakce Evropy 
a Ameriky na islámský terorismus. Kagan – zjednodušeně řečeno – napsal, že Amerika je odvážná a bojovná, za-
tímco Evropa slabá a bojácná. Někteří rozčilení Evropané tu tezi zopakovali, ale s opačnou interpretací: to Evropa 
je dobrá, protože je rozumná, zatímco Amerika zlá, protože je svárlivá. Problém evropsko-amerického kon�iktu 
se tak stal jedním z nejdiskutovanějších témat, objevoval se na stovkách konferencí, tisících seminářů, v článcích 
a diskusích. Na obou stranách Atlantiku také zazněly hlasy, že propast mezi Evropou a Amerikou se bude prohlu-
bovat. Stačí se ale na chvíli zamyslet, abychom pochopili, že na takových názorech je něco podezřelého.
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sestru. To spíše Evropané se naučili, že jejich úspěch 
má hodnotu v okamžiku, kdy ho ocení Američané. 
Ve společenských vědách, v psychologii, v pedagogi-
ce, v andragogice a v určitém ohledu také ve �lozo�i 
Američané Evropany ovládli. Nejraději se odvoláváme 
k americkým vědcům, americkým výzkumům, ame-
rickým analýzám, americkým autoritám. V Polsku 
– a stejně tak ve většině evropských zemí – není lep-
ší argument a autorita než odkaz k americkým auto-
rům. Samozřejmě si často stěžujeme na kvalitu toho, 
co k nám z amerických univerzit a kulturních center 
přichází (já sám se podobným nářkům často oddá-
vám), ale to nic nemění na faktu, že odtamtud plynou 
hlavní témata, která jsou živnou půdou našich knih, 
článků a diskusí. Formují představivost evropské inte-
ligence, stejně jako americká populární kultura dnes 
formuje představivost evropských mas.

Neznamená to, že v Evropě chybí skvělí vědci a spi-
sovatelé. V Německu, ve Francii nebo v Itálii jsou 
skvělí autoři a výborné instituce. Ale nejraději čteme 
to, co je americké, podvědomě přesvědčeni o tom, že 
tam najdeme nejdůležitější otázky, které nám umožní 
být v kontaktu s vážnými problémy našeho světa. 

Proč tomu tak je? Nejjednodušší i nejrozšířenější 
odpovědí se stalo, že Amerika je bohatá. Stejně jako 
americký �lmový průmysl de�nuje to, na co se lidé dí-
vají na celém světě, tak americká kulturní a vzdělávací 
centra určují témata a díla pro celý svět.

Ale tato odpověď – ačkoli v ní lze najít několik 
smysluplných argumentů – není přesvědčivá. Na vy-
světlení, že za vším stojí peníze, je něco podezřelého. 
Navíc Evropa nepatří k chudým, takže faktor bohatství 
nemůže být rozhodující.

Druhá odpověď je so�stikovanější. Amerika – jak 
někteří tvrdí – se stala druhem jakési laboratoře sou-
časnosti, tedy liberálně-demokratického světa a tech-
nologicky pokročilé civilizace. Množství zážitků, vyko-
řeněnost, individualismus, nepřeložitelnost kulturních 
kódů, samota, konvenčnost lidských projektů a záro-
veň víra v morální předurčení lidstva, v ctnosti osob-
ního i občanského života – to vše je mnohem silněji 
přítomné v americké zkušenosti. Tam lépe vidíme bu-
doucnost a s ní spojené obavy a naděje; tam lépe vní-
máme přicházející změny a s nimi spojené hrozby. De-

mokracie jako politické uspořádání, svoboda jednot-
livců a skupin nebo technologizace života – to jsou zá-
kladní determinanty současnosti a v každém z těchto 
tří ohledů Evropané pociťují nadřazenost Američanů 
a při analýze vlastní situace se rádi odvolávají na vý-
sledky, řešení a rozhodnutí, které vznikly za oceánem. 
Jinými slovy: budoucnost je v Americe výraznější; je 
– abychom citovali starověkého �lozofa – zapsaná vět-
šími písmeny. 

Pokud je přístup Evropanů takový, pak mu lze leh-
ce vytknout jednostrannost. Je tu ovšem ještě skry-
tý předpoklad, že osudy světa jsou ovládány velkými 
strukturami, že – jinými slovy – za problémem politic-
kého uspořádání nebo charakteru a úrovně technologií 
stojí jakási neodvratná logika změn, jíž všichni podlé-
háme. Takový předpoklad je ovšem velmi kontroverzní 
a nesvědčí dobře o těch, kteří ho přijali. Ukazuje se, že 
velké hegelovsko-marxistické dědictví ovládlo evrop-
ské myšlení a v nekonečném množství variant řídí naše 
představy. Nejde tu vůbec o nějakou dějinnou escha-
tologii, nýbrž o přesvědčení, že v kratším i střednědo-
bém horizontu existují velmi pravděpodobné scénáře 
rozvoje a ve všech Amerika hraje – k radosti jedněch 
a zklamání druhých – průkopnickou roli. 

A zde se snad dostáváme k bodu, který je jedním 
z možných klíčů k porozumění rozdílu mezi evrop-
skou a americkou mentalitou. Pro Američany není 
přemýšlení v těchto kategoriích přirozené. Svět pro 
ně není vymezen objektivními scénáři rozvoje. Nebojí 
se ani historické anachroničnosti, ani vystupovat pro-
ti duchu budoucnosti. A nebojí se ne proto, že – jak si 
myslí řada Evropanů – jsou průkopníky, takže nema-
jí před sebou nikoho, kvůli komu by trpěli komplexy, 
ale spíše jsou průkopníky právě proto, že je nezajímá, 
kdo je průkopník a kdo nula. Budoucnost a přítom-
nost jsou pro ně otevřenější než pro Evropany – a při-
pravené k využití.

Někteří autoři tvrdí, že se v takovém přístupu od-
ráží ahistorismus americké společnosti: obyvatelé této 
země začínali od nuly a netíží je kontinuita evropské-
ho dědictví. Evropané jsou naopak uvězněni ve svých 
dějinách, nepřistupují tak směle k vývoji a cítí velmi 
silně břemeno minulosti. Takové vysvětlení mi však 
přijde chybné. Je totiž právě důsledkem evropského 



14 Kontexty 4/2011 15Texty

syndromu: teoreticky totiž obhajuje duchovní pasi-
vitu a deterministické přesvědčení, že Evropané, ač 
by chtěli, se nemohou ve světě pohybovat odvážněji. 
Pravda je ale taková, že zakořeněnost v historii nemu-
sí nutně oslabovat aktivitu, ale naopak ji stimulovat. 
Sama Evropa je toho dobrým důkazem. Když měla 
nad Amerikou převahu a představovala hlavní intelek-
tuální centrum světa, byla více ponořená v dějinách, 
než je tomu dnes. 

To nás vede ke třetí, nejdůležitější interpretaci. Ev-
ropa ustupuje Americe ne proto, že jsou Spojené stá-
ty bohatší nebo představují laboratoř budoucnosti de-
mokratické technologické civilizace, která je nezbytně 
rovněž osudem Evropanů. Ustupuje Americe, protože 
prožívá vnitřní krizi. Ustupuje, protože je slabší. 

Mluvit o slabosti Evropy v době, kdy se odehrává 
jeden z největších civilizačních experimentů v novo-
dobé historii, tedy proces integrace, může znít nepře-
svědčivě. Zdálo by se, že společnost, která se pouští 
do takového zásadního díla, musí disponovat velkou 
tvůrčí energií. Pro eurooptimisty není větší chlouby 
než budovat na našem kontinentu nadnárodní struk-
tury a integrovat národní instituce.

Ale z řady důvodů tento proces tak optimistickou 
tezi nepodporuje. Někteří současní politologové, i ze 
skupiny příznivců integrace, s údivem zjistili, že pro-
cesy tvorby nových struktur v Evropě nedoprovázela 
hlubší teoretická re�exe. Nevznikly nové myšlenky, 
nápady nebo argumenty. Evropská integrace nezro-
dila své Listy federalistů, tedy porovnatelný soubor 
re�exí nového uspořádání, jaký vyprovokovala ame-
rická revoluce 18. století. Američané dodnes o Lis-
tech federalistů diskutují. O čem budou diskutovat 
Evropané v dalších desetiletích a stoletích sjednoce-
né Evropy?

Příznačné je, jaké vize právě se uskutečňující evrop-
ské myšlenky fungují v dnešním veřejném kulturním 
diskursu. Nejvlivnější jsou tři z nich: liberální, multi-
kulturní a postmoderní. Podle první se Evropa stane 
ještě individualističtější společností; podle druhé bude 
místem spolupráce společenství a kultur; podle třetí 
bude – zjednodušeně řečeno – směsí jednoho a druhé-
ho. Existuje však ještě čtvrtý model evropské myšlenky, 
který se opírá o klasické a křesťanské dědictví, ale kro-

mě papeže a nepočetné skupiny intelektuálů v kultu-
rotvorných prostředích nemá žádné zástupce. 

Není zde prostor a čas, abychom první tři mode-
ly promysleli. Nepochybně mají mnoho atraktivních 
vlastností a lze intuitivně vycítit, že některý z nich – 
a možná všechny tři zároveň v různých poměrech – se 
stanou naší budoucností. Mají ale jednu společnou 
vlastnost: každý z nich dosahuje plnější konkretizace 
v americké společnosti. Amerika je přeci individualis-
tičtější než Evropa, takže realizace liberálního modelu 
– jestli se uskuteční – povede k připodobnění Evro-
py Americe. Podobně jako v případě multikulturního 
a postmoderního modelu. Amerika je obecně chápá-
na jako první demokratický federativní multikulturní 
stát; je jí také bližší, alespoň jejím značným částem, 
stav postmoderního vědomí – na rozdíl od starého his-
torického evropského společenství. 

Budoucí Evropa, v zrcadle evropské sebere�exe, 
může potvrdit diagnózu o slabosti evropského ducha. 
Tyto budoucí vize mohou být pravdivé nebo klamné. 
Pokud jsou pravdivé, tak amerikanizace Evropy je dána 
a Amerika je opravdu průkopníkem a laboratoří vel-
ké liberální, demokratické a technologické civilizace. 
A pokud jsou klamné, znamená to, že Evropané nebyli 
schopni opustit schémata, která byla stvořena za oceá-
nem a vycházela z místní zkušenosti.

O slabosti evropského ducha se mluví už při-
nejmenším sto let. Když před stoletím přijížděli do 
Evropy američtí intelektuálové a hledali lepší a bohat-
ší kulturu, než jim nabízela jejich země, většinou byli 
zklamaní a měli rozporuplné pocity. Dokonce poev-
ropštělí Američané jako Henry James nebo T. S. Eliot 
se znepokojením konstatovali, že evropský duch je 
oslaben. Tehdy módní slovo „dekadence“ přesně od-
ráželo to, co viděli. Evropa – reprezentovaná svými nej-
vyššími a nejuvědomělejšími společenskými třídami – 
se spokojovala s tím, co stvořila, a neprojevovala touhu 
investovat další tvůrčí energii. Estétství, ironie, ambi-
valence, hra, ra�novanost – takový přístup byl mani-
festací evropskosti. Jednoduchost hraničící s primiti-
vitou, úcta, odhodlání a energie – to měl být typický 
americký charakter. Volba mezi jedním a druhým byla 
těžká, ale stále jasněji se ukazovalo, že evropský postoj 
neslibuje další rozvoj. 
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Z mnoha ohledů byla tato diagnóza výstižná. De-
kadentní evropský duch vytvořil prázdnotu, do níž se 
vešlo celé rudé a hnědé barbarství. Barbarství nakonec 
bylo poraženo, ale vyvodili jsme z toho paradoxní zá-
věry. Rozšířené je dnes módní přesvědčení, které hlá-
sá, že velké myšlenky, jimiž se živila evropská kultura, 
jsou nebezpečné, takže k dnešní kultuře se hodí spíše 
slabost než síla, smířlivost než smělost, odstup než od-
hodlání, autoironie než pocit vlastní hodnoty. Ve svět-
le těchto názorů se barbarství zrodilo spíše z evropské 
pýchy než z pochybností. Proto snad tolik Evropanů 
rozčílila americká manifestace síly, neboť takové de-
monstrativní chování nezapadá nejen do „strategické 
kultury“, jak psal Kagan, ale především do dnešního 
chápání evropské identity.

Je to nová forma dekadence? V dnešní Evropě není 
příznivá atmosféra pro tento typ úvah, nesetkávají se 
s porozuměním. Slabost, i kulturní, je dnes chápána 
jako vyšší forma vědomí, takže – paradoxně – je před-
stavována jako evropská síla, tedy schopnost poradit si 
s novou dobou a novými úkoly. Skutečně však tento 
přístup vyjadřuje onu schopnost?

Francouzský �lozof Rémi Brague napsal, že pod-
statou evropské identity je římská kultura. Podobný 
pocit – ačkoli jinak vyjádřený – nacházíme v dílech 
napsaných před půl stoletím, u anglického historika 
Christophera Dawsona. Řím nám předal moudrost 
Řeků a ukázal také rozdíl mezi Řekem a barbarem. 
Římský Evropan je tedy někdo, kdo si uvědomuje 
svou nedokonalost oproti Řekovi a svou dokonalost 
oproti barbarovi. Římský Evropan je člověkem, kte-
rý svou identitu a energii čerpá z historické zkušenos-
ti, jejímž je nositelem, a z pocitu nedokonalosti vůči 
myšlenkám, které stvořili jiní. 

Pokud je pocit Braguea správný, dojdeme snadno 
k závěru, že římský Evropan se v současném světě ne-
vyskytuje ve velkém množství a nedisponuje zásadním 
vlivem. Dnešní obyvatel Evropy je bytost spíše spoko-
jená, která nechce odlišovat Řeka od barbara a netou-
ží cokoliv přenášet z minulosti. Jeho spokojenost pra-
mení z dosažení určitého duševního stavu – odmítnu-
tí odvážných aspirací, které dnes považuje za dobro-

dužné. Není přesvědčen o tom, že dosáhl dokonalosti, 
ale spíše, že hledání dokonalosti skončilo, že je nutné 
spokojit se s tím, co máme, a kdo říká něco jiného, je 
nebezpečný.

Kdo není Americe nakloněn, řekne nejspíš, že Ame-
ričan je bytost, která se příliš neliší: také nepředává nic 
zvláštního z minulosti a necítí k ní pouto, nerozlišuje 
Řeka od barbara, neoddává se dobrodružstvím a vy-
značuje se spokojeností se světem, v němž žije; necítí 
ani nutnost utkat se s dokonalostí, ani obavu před ob-
ratem k barbarství. Ale rozdíl je v tom, že Američané 
v takovém stavu žili od začátku a čerpali z něj energii 
ke svým činům. Zatímco pro Evropany je takový du-
ševní stav formou rezignace na něco, co bylo součás-
tí jejich oblasti zkušenosti. Američané vždy viděli svět 
podobně, netrápili se hierarchií. Evropané věřili v hie-
rarchii a zaujímali v ní nejvyšší pozice. Dnes jsou sesa-
zeni a tento fakt akceptují. Kdy tento proces rezignace 
začal, je sporné: snad v době dekadence před stoletím, 
snad po druhé světové válce – nebo ještě o mnoho, 
mnoho let dříve.

Je těžké nemít pocit, že přes všechny své úspěchy, 
přes blahobyt a pocit bezpečnosti v míře nikdy dří-
ve nepoznané, přes imponující technologický rozvoj, 
přes existenci mnohých výjimek, které všechno, co 
bylo výše řečeno, zpochybňují, se nám dnešní Evro-
pan nejeví jako bytost, která má se světem, kde žije, 
velké plány. Američané bezpochyby takové plány mají. 
Mohou se nám líbit, nebo nelíbit; můžeme se na ně dí-
vat s obavou, pohrdáním nebo nadšením. Američané 
měli ale vždycky – stále mají a určitě i v budoucnosti 
mít budou – před sebou mnohé a neodkladné úkoly. 
Evropané se do nich také pustí, ale nejdříve se podíva-
jí, jak je řeší v Americe.

Ryszard Legutko, filozof, poslanec Evropského parlamentu.

Z polštiny přeložila Lucie Zakopalová.

Text byl publikován v rámci projektu podpořeného Čes-
ko-polským fórem. Přečtěte si i další příspěvky k tématu 
„Společné zájmy Česka a Polska v kontextu polského před-
sednictví EU“ (www.revuepolitika.cz/clanky/1444).
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Demokracie vděčí za svou existenci loajalitě vůči ná-
rodu – loajalitě, o níž předpokládáme, že ji sdílí vlá-
da i opozice, všechny politické strany i všichni voliči. 
Tam, kde je prožitek národnosti slabý nebo zcela schá-
zí, demokracie kořeny nezapustí. Bez národní loaja-
lity je opozice pro vládu hrozbou a politické rozepře 
nevytvářejí žádný společný základ. Přesto se všude na 
ideu národa útočí – je jí buď opovrhováno jako atavis-
tickou formou společenské jednoty, nebo je dokonce 
odsuzována jako příčina války a kon�iktu, která má 
být odstraněna a nahrazena osvícenějšími a univerzál-
nějšími formami zdrojů práva.

Avšak co přesně by mělo nahradit národ a národní 
stát? A jak nová forma politického uspořádání posílí 
či uchová naše demokratické dědictví? Zdá se, že jen 
málo lidí je na takové otázky připraveno odpovědět – 
a odpovědi, které se dnes nabízejí, se rychle ztráce-
jí v záplavě slov. Typickým příkladem je dogmatická 
doktrína „subsidiarity“, již si Evropská unie osvojila 
s cílem odebrat členským státům kompetence, zatím-
co předstírá, že jim je vlastně dává.1 Nedávné pokusy 
transformovat národní stát na nějaký druh nadnárod-
ního politického uspořádání skončily buď jako tota-
litní diktatury typu bývalého Sovětského svazu, nebo 
jako nikomu se nezodpovídající byrokratický aparát, 
jehož vzorem je současná Evropská unie. Ačkoliv 
mnohé národní státy moderního světa jsou jen pře-
žívajícími fragmenty velkých říší, jen málokdo usiluje 
o obnovení imperiální vlády jako cesty k budoucnosti 
lidstva. Proč a za jakým účelem bychom se tedy měli 
zříci nám známé formy suverenity, na níž závisí tak 
mnoho z našeho politického dědictví?

Evropa se nachází ve zlomovém bodě svých dějin. 
Naše parlamenty a právní systémy se stále opírají 
o principy teritoriální suverenity. Stále odpovídají 
historickým vzorcům osídlování, které umožnily Fran-
couzům, Němcům, Španělům, Britům a Italům říkat 
„my“ a vědět, koho tím mají na mysli. Stále máme pří-
ležitost znovuoživit zákonodárné pravomoci a exeku-
tivní procedury, které formovaly národní státy v Evro-
pě. Současně však byl uveden do pohybu proces, který 
má vyvlastnit zbývající suverenitu našich parlamentů 
a soudů, proces, který zruší hranice mezi našimi práv-
ními systémy, který rozpustí národnosti evropských 

O potřebnosti národů

R S

Britského �lozofa R S (1944) není třeba čtenářům Kontextů blíže představovat. Patří mezi au-
tory, kteří se na stránkách časopisů CDK objevují pravidelně, jeho knihy jsou v České republice dobře známé 
a hojně čtené. Následující text pochází ze Scrutonovy útlé knížky O potřebnosti národů, která právě vychází 
v nakladatelství CDK.

Roger Scruton. 
O potřebnosti národů. 
Brno, CDK 2011. 
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zemí do historicky bezvýznamného celku nespojeného 
ani jazykem, ani náboženstvím, ani zvyky a obyčeji, ba 
ani zděděnou suverenitou a právem. Musíme si zvolit, 
zda chceme směřovat k tomuto novému režimu, nebo 
zpět k prověřené a nám známé suverenitě teritoriálně 
vymezeného národního státu.

Současně však naše politické elity hovoří a jednají, 
jako by žádná taková volba neexistovala – právě tak, 
jak to dělali komunisté v době Říjnové revoluce v Rus-
ku. Odvolávají se na nevyhnutelný proces, nevratné 
změny, a zatímco jsou příležitostně připraveny rozli-
šovat mezi „rychlou“ a „pomalou“ cestou do budouc-
nosti, mají ve svých názorech zcela jasno o tom, že obě 
tyto cesty vedou ke stejnému cíli – k nadnárodní vlá-
dě se společným právním systémem, v němž národní 
loajalita nebude o mnoho významnější než podpora 
místního fotbalového klubu.

Mé stanovisko nespočívá v tvrzení, že národní stát 
je jedinou odpovědí na problémy moderní vlády, ale 
že je jedinou odpovědí, která se již osvědčila. Může-
me pociťovat pokušení experimentovat s jinými for-
mami politického řádu. Avšak experimenty prováděné 
v tomto měřítku jsou nebezpečné, neboť nikdo neví, 
k jakým výsledkům mohou dospět či jak můžeme tyto 
výsledky zvrátit. 

Francouzská, ruská či nacistická revoluce předsta-
vovaly smělé experimenty; ve všech případech však 
vedly ke kolapsu právního řádu, k masovému vraždě-
ní doma a válčení za hranicemi. Moudrá politika přijí-
má takové uspořádání, které – ať je sebevíc nedokonalé 
– se vyvinulo na základě zvyků a odkazu předků, při-
čemž ho vylepšuje menšími úpravami, ale neohrožuje 
ho změnami velkého rozsahu, jejichž dopady si nikdo 
nedovede reálně představit. Obhajoba tohoto přístu-
pu byla nevyvratitelně zformulována již Edmundem 
Burkem v jeho Úvahách o revoluci ve Francii, přičemž 
následný vývoj jeho pohled opakovaně potvrdil. Po-
učení, které bychom si zde měli vzít, zní, že vzhledem 
k tomu, že se národní stát již osvědčil jako stabilní zá-
klad demokratické vlády a světské úřední moci, měli 
bychom ho vylepšovat, přizpůsobovat, dokonce i osla-
bovat, nikoliv však odmítat.

Iniciátoři evropského experimentu – jak samozvaní 
proroci, tak zákulisní spiklenci – sdíleli přesvědčení, že 

národní stát způsobil dvě světové války. Tudíž se jim 
zdá, že jakési spojené státy evropské jsou jediným re-
ceptem pro trvalý mír. Tento názor je ze dvou důvodů 
zcela nepřesvědčivý. Zaprvé je čistě negativní: odmítá 
národní státy pro jejich válkychtivost, aniž uvádí jedi-
ný nesporný důvod, který by nás přesvědčil, že nad-
národní státy v tomto směru budou jakkoliv lepší. Za-
druhé ztotožňuje normální rysy národního státu s jeho 
patologickými podobami. Jak tvrdí Chesterton o vlas-
tenectví obecně, odsoudit vlastenectví, protože lidé 
jdou do války z vlasteneckých důvodů, je stejné jako 
odsoudit lásku, protože některé lásky vedou k vraž-
dě. Národní stát bychom si neměli představovat jako 
francouzský národ během revoluce nebo německý ná-
rod ve svém běsnění ve dvacátém století. Šlo o národy, 
které zachvátilo šílenství, jejichž studnice občanského 
smíru byly otráveny a společenský organismus ovlád-
nut zlobou, záští a strachem. Německý národ ohrožo-
val celou Evropu jen proto, že byl ohrožen sám sebou 
poté, co jej zachvátila nacionalistická horečka.

Nacionalismus je součástí patologie národní loaja-
lity, nikoli jejím normálním stavem – k tomuto téma-
tu se vrátím později. Kdo se kdy v Evropě cítil srovna-
telně ohrožen španělskou, italskou, norskou, českou 
nebo polskou formou národní loajality a kdo by těm-
to národům upíral právo na vlastní území, státní moc 
a svrchovanost? Poláci, Češi a Maďaři se ve volbách 
rozhodli připojit k Evropské unii: nikoli proto, aby od-
vrhli národní svrchovanost, nýbrž pod dojmem, že jde 
o nejlepší způsob, jak ji znovu získat. Domnívám se, že 
se zmýlili. Svůj omyl však budou schopni nahlédnout 
až později, až už bude příliš pozdě to změnit.

Levicově liberální autoři ve své neochotě akcepto-
vat národ jako společenskou ambici nebo politický cíl 
někdy odlišují nacionalismus od „patriotismu“ – staro-
věké ctnosti velebené Římany a mysliteli jako Machia-
velli, který jako první racionálně argumentoval ve pro-
spěch moderní sekulární státní moci.2 Patriotismus dle 
jejich tvrzení spočívá v loajalitě občanů a je základem 
„republikánské“ vlády; nacionalismus spočívá ve spo-
lečně sdíleném nepřátelství k cizinci, k vetřelci, k oso-
bě, která patří „mimo“.

S tímto přístupem do určité míry souhlasím. 
Pokud ale republikánský patriotismus, obhajovaný 
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Machiavellim, Montesquieuem a Millem, chápeme 
správně, představuje určitou formu národní loajality: 
nejedná se o patologickou formu jako nacionalismus, 
nýbrž o přirozenou lásku k zemi, krajanům a kultu-
ře, která je spojuje. Vlastenci jsou přimknuti k lidu 
a území, které je po právu jejich; a součástí patriotis-
mu je tak také snaha přenést toto právo do nestranné 
vlády a do vlády zákona. Toto základní právo spojené 
s určitým územím je jasně obsaženo již v samotném 
slově – patria znamená „otčina“, místo, kam vy i já 
patříme.

Územní loajalita je, podle mého názoru, kořenem 
všech forem vlády, kde jsou nejvyššími hodnotami zá-
kon a svoboda. Pokusy pranýřovat národ ve jménu 
patriotismu tedy nemohou obsahovat žádný reálný 
argument proti tomu druhu národní svrchovanosti, 
který ve své knížce budu obhajovat.3 To, co Mill na-
zval „podstatou soudržnosti mezi příslušníky téže obce 
nebo státu“ a co odlišil od nacionalismu (neboli „ná-
rodnosti v běžném významu tohoto pojmu“), budu 
hájit těmito lehce srozumitelnými slovy:

Určitě zde nemusíme říkat, že nemáme na mysli národ-
nost v běžném slova smyslu; jako nesmyslnou antipatii 
k cizincům; jako lhostejnost k celkovému blahu lidské 
rasy, respektive nespravedlivé upřednostňování předpo-
kládaných zájmů naší vlastní země; jako oslavu špat-
ných vlastností, protože jsou národní, respektive odmí-
tání převzít to, co se osvědčilo v jiných zemích. Máme 
na mysli princip sympatie, nikoli nepřátelství; princip 
spojení, ne oddělení. Hovoříme o pociťování společné-
ho zájmu ze strany těch, kdo žijí pod stejnou vládou 
a nacházejí se ve stejných přírodních či historických 
hranicích. Chceme říci, že jedna část obce se nepova-
žuje ve vztahu k druhé za cizince, že svému propojení 
přisuzují určitou hodnotu – cítí, že jsou jedním náro-
dem, že jejich úděl je společný, že zlo páchané na kte-
rémkoli z jejich krajanů je zlo páchané na nich samých, 
přičemž se netouží sobecky zřeknout podílu na společ-
ných nesnázích tím, že by tento svazek přerušili.4

Výrazy, které bych chtěl v tomto odstavci zdůraz-
nit, jsou následující: „naše vlastní země“, „společný zá-
jem“, „přírodní nebo historické hranice“ a „(náš) úděl 

je společný“. Tyto výrazy souznívají s historickou loa-
jalitou, kterou budu v této knížce obhajovat.

Stručně řečeno – argumenty proti národnímu státu 
nejsou dostatečně pádné, zatímco argumenty ve pro-
spěch nadnárodní alternativy nezaznívají vůbec. Do-
mnívám se proto, že stojíme těsně před rozhodnutími, 
která mohou být pro Evropu i svět katastrofální, a že 
nám zbývá jen několik málo let na to, abychom znovu 
promysleli naše dědictví a navázali na něj. Dnes nám, 
více než kdy jindy, pravdivě znějí následující řádky 
z Goethova Fausta:

Was du ererbt von deinen Vätern hast,
Erwirb es, um es zu besitzen.

Co jsi zdědil od svých praotců, zasluž si, abys to 
mohl vlastnit. My v národních státech Evropy si mu-
síme znovu zasloužit svrchovanost, kterou naše před-
chozí generace tak pracně vytvářely z dědictví křesťan-
ství, imperiální vlády a římského práva. Zasloužíme-
-li si ji, budeme ji vlastnit, a budeme-li ji vlastnit, pak 
uvnitř našich hranic budeme žít v míru. 

Občanství

V dějinách světa dosud nikdy nebylo tolik migrantů. 
A téměř všichni odcházejí z oblastí, kde má národnost 
buď malý význam, nebo dokonce neexistuje, do zave-
dených západních národních států. Tito lidé nemig-
rují proto, že objevili nějaké dříve spící pocity lásky 
nebo loajality vůči národům, na jejichž území hledají 
domov. Právě naopak – jen málokteří z nich svou loa-
jalitu de�nují národnostně, a téměř nikdo z nich ve 
vztahu k národu, na jehož území sídlí. Migrují, pro-
tože usilují o občanskou příslušnost, která je nejdůle-
žitějším darem národní správy a zároveň také zdrojem 
míru, práva, stability a prosperity, jež na Západě stále 
ještě převažují.

Občanství je vztah, který vzniká mezi státem a je-
dincem, je-li každý z nich plně právně odpovědný vůči 
tomu druhému. Skládá se ze soustavy oboustranných 
práv a povinností podepřených zákonem, který sto-
jí nad oběma stranami. Ačkoli stát vynucuje právo, 
vynucuje ho rovnocenně proti sobě i proti občanům. 
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Občan má práva, která má stát povinnost chránit, a ta-
ké povinnosti, které má stát právo vynucovat. Protože 
tato práva a povinnosti jsou de�novány a omezeny zá-
konem, občané mají jasnou představu, kde jejich svo-
boda končí. Tam, kde jsou občané povoláni ke správě 
státu, je výsledkem „republikánská“ vláda.5

Poddanství je vztah mezi státem a jedincem, který 
vzniká, když se stát nemusí jedinci zodpovídat, když 
práva a povinnosti jedince nejsou vymezeny anebo jsou 
vymezeny jen neúplně a podmínečně, a když neexistu-
je žádný zákon stojící výše než stát, který ho vynucuje. 
Občané jsou svobodnější než poddaní nikoliv proto, 
že mají více prostředků ke spotřebě, ale proto, že je-
jich svobody vymezuje a chrání zákon. Lidé, kteří jsou 
poddanými, se přirozeně snaží stát se občany, neboť 
občan může podniknout jednoznačné kroky k zabezpe-
čení svého majetku, rodiny a �rmy proti záškodníkům 
a má nad svým životem fakticky neomezenou moc. To 
je také důvod, proč lidé migrují ze států, v nichž jsou 
poddanými, do států, kde mohou být občany.

Svoboda a bezpečí nejsou jedinými přínosy ob-
čanství. Jde také o ekonomický zisk. V prostředí, kde 
panuje vláda zákona, lze svobodně uzavírat smlouvy, 
které jsou pak kolektivně vymahatelné. V obchodních 
jednáních se poctivost stává pravidlem a spory řeší sou-
dy, nikoliv najatí hrdlořezové. A protože princip odpo-
vědnosti prostupuje všechny instituce, korupce může 
být rozpoznána a potrestána, dokonce i když se vyskyt-
ne na nejvyšší úrovni vlády.

Marxisté věří, že zákon je služebníkem ekonomiky 
a že se „buržoazní zákonnost“ rodí jako výsledek „bur-
žoazních výrobních vztahů“ (tím je míněna tržní eko-
nomika), jimž také prospívá. Tento způsob uvažování 
byl tak vlivný, že dokonce i dnes je nutné poukazovat 
na to, že opak je pravdou. Tržní ekonomika vzniká 
díky tomu, že vláda zákona zaručuje vlastnická prá-
va a svobodu uzavírat smlouvy a že lidi nutí k odpo-
vědnosti za nepoctivost a �nanční přečiny. To je další 
důvod, proč lidé migrují do míst, kde se mohou těšit 
z přínosů občanství. V občanské společnosti trh je-
nom vzkvétá – a trhy jsou předpokladem prosperity.

Občanská společnost je společnost, v níž si cizí 
lidé mohou navzájem důvěřovat, neboť každý je vázán 
společným souborem pravidel. To neznamená, že by 

zde nebyli žádní zloději či podvodníci; znamená to, že 
důvěra mezi cizími lidmi může narůstat a že není zá-
vislá na rodinných svazcích, kmenové loajalitě nebo 
na poskytovaných či vysloužených výhodách. To také 
výrazně odlišuje zemi, jako je Austrálie, například od 
země jako Kazachstán, kde ekonomika zcela závisí na 
vzájemné výměně výhod, a to mezi lidmi, kteří si na-
vzájem důvěřují jen proto, že se znají a že znají i me-
chanismy, které budou použity k vynucení dohody.6 
To je také důvod, proč má Austrálie problém s imig-
rací a Kazachstán s odlivem mozků.

Ve výsledku se důvěra mezi občany může rozšířit 
na rozsáhlém území a lokální baroni i poddanství se 
mohou zhroutit a ztratit vládu. V takových podmín-
kách trhy nejen že vzkvétají, nýbrž šíří se a rostou, aby 
pokryly stejný prostor jako státní moc. Občané po-
stupně začínají být navzájem propojeni v rámci vztahů 
�nančních, právních i pospolitých, avšak tyto vztahy 
přitom nepředpokládají žádné osobní vazby. Občan-
ská společnost může být společností lidí navzájem si 
cizích, všichni z nich se však přitom těší ze suverénní 
vlády nad svými životy a sledují své osobní cíle a po-
třeby. Až do nynějška takové byly i západní společnos-
ti – tedy společnostmi, ve kterých pracujete na spo-
lečné věci s cizími lidmi a v nichž všichni zúčastnění 
mohou v záležitostech, na kterých záleží náš společný 
osud, s přesvědčením říci „my“.

Existence tohoto druhu důvěry by měla být ve 
společnosti cizích lidí vnímána taková, jaká skuteč-
ně je: jako výjimečný úspěch, jehož předpoklady ne-
jsou snadno naplnitelné. Je-li pro nás těžké tento fakt 
ocenit, je to částečně proto, že důvěra mezi cizími lid-
mi vytváří iluzi bezpečí. Tato iluze nás pak podněcu-
je k víře, že je-li společnost schopna dospět ke shodě, 
musí z ní i vycházet. Od dob renesance je běžné, že 
různí myslitelé za základ občanské společnosti pova-
žují nějakou verzi „společenské smlouvy“. Filozofové 
jako Hobbes, Locke, Rousseau a jiní různými způso-
by argumentují, že takové společnosti vznikají, když 
se lidé sejdou a shodnou se na podmínkách smlouvy, 
která bude pro všechny z nich závazná. Tato myšlen-
ka má silnou odezvu v myslích a srdcích občanů, pro-
tože ze státu samotného činí jen další příklad dohod, 
jež dávají řád jejich životu. Předpokládá se zde, že 
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politický závazek má svůj jediný zdroj v souhlasu ob-
čanů. Navíc je tato myšlenka v souladu s přirozeně 
skeptickou povahou moderní státní moci, která svou 
autoritu odvozuje jen z racionální podpory těch, kdož 
jsou vázáni jejími zákony.

Teorie společenské smlouvy vychází z myšlenkové-
ho experimentu, v němž se shromáždí skupina lidí, aby 
rozhodla o své společné budoucnosti. Avšak jsou-li tito 
lidé v postavení, kdy mohou rozhodovat o své společ-
né budoucnosti, je tomu tak proto, že už ji mají: uzná-
vají totiž svou vzájemnou sounáležitost a oboustran-
nou závislost, jež je zavazuje k dohodě o tom, jaká vlá-
da a s jakými společnými úředními pravomocemi by 
měla spravovat společné území. Stručně řečeno, spo-
lečenská smlouva vyžaduje vztah založený na vědomí 
příslušnosti, a to navíc takový, který jednotlivým čle-
nům umožňuje vnímat vzájemný vztah ve smluvních 
pojmech. Teoretici společenské smlouvy píší, jako kdy-
by tato smlouva hovořila jen v jazyce první osoby jed-
notného čísla, jež navíc disponuje svobodou racionální 
volby. Ve skutečnosti ale taková smlouva předpokládá 
první osobu v plurálu, u které se již s určitým břeme-
nem sounáležitosti počítá. 

Dokonce i v americkém případě, kdy bylo rozhod-
nuto přijmout ústavu a zformulovat úřední pravomoci 
ab initio, nicméně platí, že první osoba v plurálu byla 
zahrnuta již do samotné tvorby těchto rozhodnutí. To 
dokládá i samotná ústava. „My, lid…“ Jaký lid? Proč 
my; my, kteří již náležíme a jejichž historické pouto se 
nyní přepisuje do zákona. Společenská smlouva pro 
nás může mít smysl jedině za předpokladu existen-
ce nějakého takového předsmluvního „my“. Kdo má 
být do smlouvy zahrnut? A proč? A co uděláme s tím, 
kdo se na smlouvě podílet nechce? Očividnou odpo-
vědí je, že zakladatelé nového společenského pořád-
ku již k sobě patří: už si představovali sami sebe jako 
společenství, přičemž tato představa vycházela z dlou-
hého procesu společenské interakce umožňující lidem 
dospět k rozhodnutí, kdo by se měl podílet na jejich 
budoucnosti a kdo nikoliv.

Společnost bez tohoto prožitku členství nemůže 
existovat. Vždyť právě tento prožitek mi umožňuje po-
važovat zájmy a potřeby cizích osob za vlastní starost; 
umožňuje mi uznávat autoritu rozhodnutí a zákonů, 

kterými se musím řídit, přestože nejsou přímo v mém 
zájmu. Právě tento prožitek mi poskytuje měřítko pro 
rozlišování vetřelců a těch, kteří jsou oprávněni mít 
prospěch z obětí, jež ode mne členství v komunitě vy-
žaduje. Odstraňme zkušenost členství a základ spole-
čenské smlouvy zmizí: společenské závazky se stanou 
dočasnými, problémovými a anulovatelnými, a před-
stava, že bychom mohli být povoláni položit život za 
dav cizích osob, začíná hraničit s absurditou. 

Příslušnost a národnost

Občanství předpokládá příslušnost, a proto se v mo-
derním světě národnost stala tak důležitou. V demo-
kracii činí vláda rozhodnutí a vyhlašuje zákony, které 
lidé mají povinnost přijmout. Demokracie znamená 
soužití s cizími lidmi za podmínek, které mohou být 
krátkodobě nevýhodné; znamená nutnost být připra-
ven vybojovat bitvy a utrpět ztráty ve prospěch lidí, 
které neznáme, a ani o seznámení s nimi zvlášť ne-
stojíme. Znamená to přijetí politických kroků, které 
jsou činěny naším jménem a označovány jako „naše“, 
i když s nimi vlastně nesouhlasíme. Jedině tam, kde 
lidé mají silné povědomí o tom, kdo jsme „my“, proč 
„my“ jednáme tak či onak, a proč jsme se „my“ chovali 
v jednom aspektu správně a v druhém špatně, budou 
zapojeni do kolektivního rozhodování a jeho výsled-
ky přijmou za vlastní. První osoba množného čísla je 
předpokladem demokratické politiky a musí být chrá-
něna za všech okolností, neboť cenou za její ztrátu je 
dle mého názoru společenský rozklad.

Národnost není jediným druhem společenské pří-
slušnosti a není ani výlučným pojítkem. Je však jedi-
nou formou příslušnosti, která se až doposud ukázala 
schopná podporovat demokratický proces a liberál-
ní vládu zákona. Aby nám bylo jasné, že tomu tak je 
a proč tomu tak je, bude vhodné porovnat společen-
ství de�novaná národem oproti těm určeným vírou 
či kmenovou příslušností. Kmenové společnosti samy 
sebe de�nují na předpokladu pokrevního příbuzen-
ství. Jedinci na sebe pohlížejí jako na členy rozšířené 
rodiny, a dokonce i když si jsou navzájem cizí, je tento 
fakt pouze vnějškový a pomine hned poté, co se obje-
ví nějaký společný předek či vzdálený příbuzný. Kme-
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novou mentalitu shrnuje arabské přísloví: „Já a můj 
bratr proti mému bratranci; já a můj bratranec proti 
světu.“ Toto přísloví zachycuje historickou zkušenost 
muslimské Arábie a obsahuje vysvětlení, proč v tomto 
kraji demokracie nikdy nezapustila kořeny. Kmenové 
společnosti jeví tendenci k hierarchii, přičemž odpo-
vědnost je jednosměrná – od poddaného k vůdci, ale 
ne od vůdce k poddanému. Představa vlády nestran-
ných zákonů udržovaných právě tou vládou, která je 
jim podřízena, nemá ve světě příbuzenských svazků 
místo. Když se jedná o neznámé lidi – „cizince a pří-
chozí“ v zemi kmene – jsou buď staveni úplně mimo 
zákon a nemají nárok na jeho ochranu, nebo jsou chrá-
něni na základě smlouvy. Cizinci se však ani nemohou 
snadno stát místními, neboť od kmene je odděluje ne-
napravitelná genetická vada.

Kmenové myšlenky přežívají v moderním světě ne-
jen proto, že jsou na Zemi místa, kde v kolektivním 
smýšlení nikdy neztratily svou platnost, ale také proto, 
že umožňují snadný apel na jednotu a jsou nástrojem, 
jak obnovit loajalitu při hrozícím zhroucení společ-
nosti. „Rasismus“ je hojně zneužívaný výraz. Přijatel-
ná de�nice by nicméně zněla takto: rasismus je pokus 
vnutit kmenovou představu příslušnosti takové společ-
nosti, která byla utvářena nějakým jiným způsobem. 
Právě o toto se pokoušeli nacisté a byli při tom svým 
způsobem úspěšní. Avšak jejich úspěch byl vykoupen 
ztrátou politického pokroku a demokracie, která jim 
umožnila získat moc, ale rozplynula se hned, jakmile 
moci dosáhli.

Odlišná od kmene, ale přesto s ním úzce propo-
jená, jsou „společenství víry“ – tedy společnost, v níž 
je příslušnost založena na náboženství. Pokrevní pří-
buznost zde přestala být kritériem členství, ale staly se 
jím uctívání a poslušnost. Ti, kteří uctívají mé bohy 
a akceptují stejná boží přikázání, jsou se mnou spoje-
ni, i když jsme si cizí. Společenství víry, podobně jako 
kmeny, rozšiřují své nároky i mimo okruh žijících oby-
vatel. Určitá privilegia získávají od věřících skrze jejich 
modlitby i zemřelí. Nicméně mrtví jsou v těchto no-
vých obřadech přítomni za velmi odlišných podmí-
nek. Nemají již původní autoritu kmenových předků; 
místo toho jsou poddanými stejných božských vládců, 
přijímajícími svou odměnu či trest v těsnější blízkos-

ti k vládnoucí moci. Shlukují se společně ve velkém 
neznámu právě tak, jako to uděláme my, až budeme 
zbaveni všech pozemských svazků a spojeni pouze 
vírou.7

Počáteční soulad mezi kmenovými a náboženskými 
kritérii příslušnosti může ustoupit kon�iktu, jestliže 
uvnitř malých komunit začnou působit soupeřící síly 
rodinné lásky a náboženské poslušnosti. Tento kon�ikt 
byl v historii islámu jedním z jeho motorů; jeho svěd-
ky pak můžeme být na celém Blízkém východě, kde 
místní komunity věřících vyrostly z monoteistických 
náboženství a utvářely se v souladu s kmenovou zku-
šeností a příslušností.

Národ by měl být chápán v kontrastu s kmenovými 
a nábožensky založenými formami příslušnosti. Náro-
dem myslím lidi usazené na určitém území, kteří sdílejí 
instituce, zvyky a pojetí dějin a kteří pociťují stejnou 
míru oddanosti jak vůči místu, kde žijí, tak i vůči práv-
ním a politickým procesům, které toto místo utváří. 
Členové kmene se navzájem pokládají za rodinné pří-
slušníky; členové náboženských komunit se navzájem 
chápou jako věřící; členové národů se navzájem vníma-
jí jako sousedé. Představa společného území, na kterém 
jsme všichni usazeni a které oprávněně nazýváme svým 
domovem, je tedy v chápání národnosti klíčová.

Lidé, kteří sdílejí společné území, mají společnou 
i historii; mohou také sdílet jazyk a náboženství. Ev-
ropský národní stát vznikl, když tato představa spole-
čenství vymezeného určitým místem byla zaobalena 
do principů suverenity a vlády zákona – jinými slovy 
řečeno, když se propojila s teritoriálně ukotveným vý-
konem státní moci. Národní stát je tedy přirozeným 
následníkem územně de�nované monarchie. Tyto dvě 
formy státu často bylo a je možné kombinovat, neboť 
monarcha je velmi příhodným symbolem trans-gene-
rační povahy svazků, které nás vážou k naší zemi.

Národy a nacionalismus

K otázce národa a jeho původu se již napsalo mno-
ho. Teorii, že je národ nedávným vynálezem, výtvo-
rem moderního administrativního státu, patrně jako 
první formuloval ve stručném, zato však oslavovaném 
článku Lord Acton.8 Autoři ze všech částí politického 
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spektra podporovali různé verze tohoto postoje a argu-
mentovali, že národy jsou byrokratickým vynálezem, 
vedlejším produktem „tiskového kapitalismu“ (Bene-
dict Anderson), koloniální správy či byrokratických 
potřeb moderní vlády. Ernest Gellner zašel dokonce 
tak daleko, že popsal nacionalismus jako �lozo�i kni-
hy: jako nástroj, jímž se noví byrokraté snažili legiti-
mizovat svou vládu v post-osvícenské Evropě obha-
jobou souladu mezi lidmi a vzdělanými intelektuály, 
kteří jsou jako jediní způsobilí těmto lidem vládnout.9 
Levicoví (Eric Hobsbawm, Benedict Anderson) i pra-
vicoví (Kenneth Minogue, Elie Kedourie) myslitelé 
se shodli v mnoha bodech; výslednou představu pak 
lze vhodně sumarizovat úslovím, že národ je charak-
teristicky moderní formou společenství, jejíž vznik je 
neoddělitelný od kultury psaného slova.10 Radikálové 
využívají tohoto faktu k tvrzení, že národy jsou pomí-
jivé a že nemají žádné Bohem dané právo na existenci 
či přirozenou legitimitu, zatímco konzervativci jej uží-
vají, aby tvrdili přesný opak, totiž že existence národ-
nosti je úspěchem, „vítězstvím“ pořádku, který je jak 
stálejší, tak otevřenější než dávná společenství víry či 
kmenové atavismy, které národ nahrazuje.

Tyto argumenty jsou komplikované a náročné. 
Mají však velký význam pro současné dění a je důleži-
té k nim zaujmout stanovisko. Řekne-li se, že národy 
jsou umělé komunity, pak bychom si měli být vědomi, 
že existují dva druhy společenských výtvorů: ty, které 
jsou výsledkem nějakého rozhodnutí, kupříkladu jako 
když dva lidé vstoupí do partnerství, a ty, které vznikají 
působením „neviditelné ruky“, tedy z rozhodnutí, kte-
rá je žádným způsobem neiniciovala. Instituce vznik-
lé pomocí neviditelné ruky se vyznačují spontánností 
a přirozeností, které mohou chybět u institucí přímo 
navržených. Národy jsou spontánními vedlejšími pro-
dukty sociální interakce. Dokonce, i když se při bu-
dování národa jedná o vědomá rozhodnutí, výsledek 
bude záviset na neviditelné ruce. To platí i pro Spojené 
státy americké, které dnes rozhodně nejsou tou enti-
tou, kterou otcové zakladatelé zamýšleli. I přesto jsou 
USA nejživotaschopnějším a nejvlastenečtějším náro-
dem moderního světa.

Tento příklad také objasňuje tezi Lorda Actona. 
Národy jsou složeny ze sousedů, jinými slovy z lidí, 

kteří sdílejí nějaké území. A proto je potřebná územní 
správa. Ta vyžaduje legislativu, a tedy i politický pro-
ces. Tento proces přeměňuje sdílené území na sdíle-
nou identitu. A tato identita je národní stát. Stručně si 
shrňme americkou historii: lidé se společně usazovali, 
řešili své kon�ikty pomocí zákonů, přičemž tyto zá-
kony si sami utvářeli, a během tohoto vývoje se začali 
vymezovat jako „my“, lidé, jejichž společným jměním 
je země a její zákon.

Proces „neviditelné ruky“, který tak názorně po-
dal Adam Smith, závisí na legálním a institucionálním 
rámci a je jím i skrytě řízen.11 Například za vlády záko-
na ničím neomezované interakce mezi jednotlivci vy-
ústí v tržní hospodářství. V právním vakuu postkomu-
nistického Ruska však takové neomezované interakce 
mezi jednotlivci vedly ke vzniku příkazové ekonomi-
ky ovládané gangstery. Obdobně ona neviditelná ruka, 
která dala vzniknout národu, byla na každém kroku 
usměrňována územně de�novaným právem. Jak uká-
zal Maitland a jiní, byl tento „zákon země“ důležitou 
hybnou silou anglické historie.12 A právě skrze tento 
proces, ve kterém se propojují území a zákon, se utváří 
opravdová národní loajalita. 

V současnosti lidé nemohou sdílet území, aniž zá-
roveň sdílejí mnoho jiných věcí: zvyky, trhy a (v ev-
ropských podmínkách) náboženství. Proto bude kaž-
dá územně de�novaná státní moc spojena s kompli-
kovaným a vzájemně propojeným mechanismem loa-
jalit dynastického a náboženského charakteru. Záro-
veň však bude tyto loajality také výrazně modi�kovat. 
Zákon považuje za nositele práv a povinností jednot-
livce. Jeho vztahy se sousedy reformuluje v abstraktní 
podobě; upřednostňuje smlouvu před společenským 
postavením a de�novatelné zájmy před nevyřčenými 
závazky. Je nepřátelský k veškeré moci a autoritě, jež 
není uplatňována v rámci státní moci. Stručně řeče-
no, vtiskuje komunitě svébytnou politickou podobu. 
Když se tedy v pozdním středověku zformoval ang-
lický národ, bylo nevyhnutelné, že Angličané získají 
svou vlastní církev a že jejich víra bude spíše de�no-
vána jejich loajalitou, než aby tomu bylo obráceně. 
Když se Jindřich VIII. prohlásil za hlavu anglikánské 
církve, pouze převedl do zákonných předpisů, co již 
bylo skutečností.
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Současně ale nesmíme územně de�novanou státní 
moc považovat za pouhé zvykové uspořádání, za ja-
kousi stále se vyvíjející a anulovatelnou dohodu, která 
oslovila autory konceptu společenské smlouvy v době 
osvícenství. Obsahuje ryzí příslušnost k onomu „my“; 
ne tak niternou jako u pokrevního příbuzenství, ne tak 
povznášející jako u zbožnosti, avšak právě z těchto dů-
vodů vhodnější pro moderní svět a společnost cizích 
lidí, jejichž víra slábne nebo je již mrtvá.

Státní moc odvozuje svou právoplatnost buď z pra-
dávné minulosti, nebo z imaginární smlouvy mezi lid-
mi, kteří již k sobě patří. Podívejme se na příklad An-
glie. Jasně daná státní moc, de�novaná územím, nás 
podnítila k vymezení našich práv a svobod a zároveň 
již od saského období ustanovila vzájemnou zodpo-
vědnost mezi „námi“ a „naším“ panovníkem. Výsled-
kem byl pocit bezpečí zcela odlišný od toho v kmeni, 
avšak spojený s pocitem, že na toto místo patříme a že 
sem patří i naši předkové a potomci. Tento pocit po-
sílil společný jazyk, který je sám o sobě produktem 
územního osidlování. Avšak předpokládat, že se může-
me těšit z tohoto územního, právního a lingvistického 
dědictví a přesto se nestát národem, který se sám sobě 
prezentuje jako oprávněný držitel zmíněného dědictví 
a který dokonce v tomto smyslu de�nuje i své nábo-
ženství, je bohapustým fantazírováním. V žádném pří-
padě nemůže být vznik anglického národa coby určité 
formy příslušnosti považován za produkt osvícenec-
kého univerzalismu, průmyslové revoluce nebo ad-
ministrativních potřeb moderní byrokracie. Anglic-
ký národ existoval již před těmito fenomény, přičemž 
je zformoval do podoby mocného nástroje pro svou 
vlastní potřebu.

Vyjádřeno jednoduše: národy nejsou určeny ani 
pokrevním příbuzenstvím, ani náboženstvím, nýbrž 
vlastí. Národní loajalita je založena na lásce k místu, 
zvykům a tradicím, jež do krajiny vtiskly svou pečeť, 
a také na touze ochránit vše, co je dobré, zvykovým 
právem a společnou oddaností. Umění a literatura ná-
roda jsou uměním a literaturou komunity, oslavou vše-
ho, co váže ono místo k lidem, jež na něm žijí, a ten-
to lid k danému místu. Tento rys naleznete v historic-
kých hrách Shakespearových, v románech Austenové, 
Eliota i Hardyho, v hudbě Elgara a Vaughan-William-

se, v malbách Constabla a Croma, v poezii Words-
worthově a Tennysonově. Naleznete jej v umění a lite-
ratuře každého národa, který se jako národ vymezuje. 
Naslouchejte Sibeliově hudbě a vaše představivost vám 
vykreslí fantazijní obrazy Finska; čtěte Mickiewiczova 
Pana Tadeáše a náhle se ocitnete v dávné Litvě; zahleď-
te se na obrazy Corota a Cézanna a zahlédnete Francii. 
Ruská národní literatura hovoří o Rusku, Manzoni-
ho I promessi sposi o obrozující se Itálii, Lorcovy básně 
o Španělsku, a tak dále.

V těchto uměleckých dílech jsou uchovávány úspě-
chy evropské civilizace. Evropa za svou velikost vděčí 
skutečnosti, že se prvotní loajalita Evropanů vzdálila 
náboženství a navrátila se k půdě. Ti, kteří věří, že roz-
dělení Evropy na jednotlivé národy bylo hlavní příči-
nou evropských válek, by si měli připomenout ničivé 
náboženské války, které ukončily právě utvářející se 
loajality vůči těmto národům. Měli by také prostudo-
vat hlubší význam našeho umění a literatury. Téměř ve 
všech případech zjistí, že toto umění a literatura ne-
pojednává o válce, nýbrž o míru, dovolává se domova 
a domácích zvyklostí, laskavosti, každodennosti a trva-
lého usmíření. V něm probíhající spory mají domácí 
povahu, protesty představují přímluvy za sousedy a cí-
lem je návrat domů a spokojenost s místem, jež pova-
žujeme za své. Dokonce i populární kultura moderní-
ho světa je zástěrkou pro opětovné stvrzení teritoriální 
loajality. Populární seriály – e Archers, Neighbours, 
EastEnders – jsou jeden jako druhý uklidňujícími ob-
razy obyčejné existence, jež se snaží ukázat, že základ-
ními prvky dnešní společnosti jsou spíše místní komu-
nita a sousedství než kmen či náboženství.

Dovolím si tvrdit, že se lidé potřebují identi�kovat 
skrze první osobu množného čísla, pokud mají při-
jmout oběti vyžadované společností. Jak jsem se již 
pokoušel vysvětlit na jiném místě, první osoba množ-
ného čísla je u národnosti – na rozdíl od analogické 
situace u kmene či náboženství – bytostně tolerantní 
k odlišnosti.13 Patří k ní umění sousedských vztahů, re-
spekt k soukromí a touha po občanství, v jejichž rámci 
si lidé udrží vládu nad svými vlastními životy a určitou 
míru odstupu, který takovou vládu umožňuje. Dle ná-
zoru Samuela Huntingtona po skončení studené vál-
ky následuje období tzv. střetu civilizací, já však tento 
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náhled na věc nesdílím. Jedná se o kon�ikt mezi dvě-
ma typy členství – národním, které toleruje odlišnost, 
a náboženským, které si ji oškliví.14

Jak ale vysvětlíme tzv. velký teror za vlády jakobínů 
ve Francii, holocaust či občanskou válku ve Španělsku, 
abychom jmenovali jen tři z hrůz moderní doby, po-
kud národ nechápeme jako jejich částečnou příčinu? 
Právě zde bychom měli rozlišovat národní loajalitu od 
nacionalismu. Národní loajalita se vyznačuje láskou 
k domovu a připraveností jej bránit. Oproti tomu je 
nacionalismus bojechtivou ideologií, která využívá 
národní symboly k tomu, aby povolala lid do války. 
Když abbé Sieyès vyhlašoval cíle Francouzské revolu-
ce, hovořil jazykem nacionalismu:

Národ je nade vše ostatní. Je zdrojem všeho. Jeho vůle 
nikdy nebude postrádat legalitu… Způsob, jakým ná-
rod vykonává svoji vůli, nehraje roli, hlavní je, že ji vy-
konává; jakýkoli postup je přiměřený a vůle národa vždy 
bude nejvyšším zákonem.15

Tato slova vyjadřují pravý opak opravdové národ-
ní loajality. Nejenže proklamují modlářské zbožštění 
„Národa“, vyzdvihujíce jej vysoko nad lidi, z nichž 
se ve skutečnosti skládá, ale činí tak dokonce s cílem 
trestat, vylučovat a vyhrožovat, místo aby napomáhala 
občanské příslušnosti a zaručovala mír. Národ je zde 
zbožšťován a využíván k zastrašování svých členů, aby 
bylo možné očistit společný domov od těch, kteří jej 
údajně zamořují. Připravuje se zde půda pro zrušení 
všech zákonných omezení a ke zničení územně vyme-
zené vlády zákona. Stručně řečeno, tento druh nacio-
nalismu nemá povahu národní loajality, nýbrž je loaja-
litou náboženskou, oděnou do územního hávu.

Každý samozřejmě může ohledně nacismu, fašismu 
a jiných znetvořenin národní myšlenky dojít ke svým 
vlastním závěrům. Řekněme závěrem pouze to, že exis-
tuje dalekosáhlý rozdíl mezi sebeobranou a agresí a že 
nacismus by nebyl nikdy poražen nebýt národní loajál-
nosti britského lidu a jeho pevného odhodlání bránit 
svou vlast proti invazi.16 Každý případ musí být hod-
nocen na základě své podstaty, takže chaotickým pro-
cesům dějin lidstva nelze jednoduše dát jednotný smy-
sl. V každém případě bychom měli rozlišovat mezi na-

cionalismem s jeho zaníceným, pseudonáboženským 
voláním po přetvoření světa a národní loajalitou, kte-
rou známe ze své vlastní historické zkušenosti.17 Nacio-
nalismus lze zařadit k těm vzedmutím náboženských 
emocí, která tak často vedla k válkám v Evropě. Ná-
rodní loajalita vysvětluje ten trvalejší, i když méně zřej-
mý a zajímavý fenomén, a to mír v Evropě.
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nebo je vítat. Příčinou této nejistoty byl právě fakt, že jejich vláda 
neměla žádnou národní legitimitu a že od chvíle, kdy se Lenin 
poprvé chopil moci, ustavičně pracovala na vymýcení národní 
loajality. Viz vylíčení Stalingradu v knize Vasilyho Grossmana. 
Life and Fate. 1988.

17 O náboženské povaze nacionalistické agresivity viz Adam 
Zamoyski. Holy Madness: Romantics, Patriots and Revolutionaries, 
1776–1871. London, 1999.

Roger Scruton působil do roku 1990 jako profesor estetiky 
na Birkbeck College v Londýně, později zastával post pro-
fesora filozofie na Bostonské univerzitě v Massachusetts. 

Text je ukázkou z knihy O potřebnosti národů, která právě 
vychází v nakladatelství CDK. Přeložil Eduard Bakalář a Pa-
vel Pšeja.
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„…Pamatuju si na jednoho zabitého vojáka. Ležel na 
zádech s rozhozenýma rukama, u rtu přilepený nedopa-
lek cigarety. Malinkatý, ještě doutnající nedopalek. A by-
lo to strašnější než všechno, co jsem viděl před válkou i po 
ní. Bylo to strašnější než rozbořená města, rozpáraná bři-
cha, utržené ruce i nohy. Rozhozené ruce a nedopalek na 
rtu. Před chvilkou byl ještě život, myšlenky, přání. Teď – 
smrt…“ 

V. Někrasov: V stalingradských zákopech

Sovětská válečná próza nepatří k žánrům, jež průměrný 
čtenář řadí k oblíbeným. Ani čtenář, kterého jsme si zvyk-
li nazývat „poučeným“, pokud nemusí, po této literatuře 
nesáhne. Postavím-li se na její obranu, jsem si jista, že 
mnoho sympatií, zejména u generace odchované povin-
nými školními návštěvami sovětských válečných �lmů, 
nevzbudím. Přesto se o to pokusím. Na otázku, proč se 
snažím o rehabilitaci žánru, jenž se stal nástrojem ideo-
logické propagandy, odpovím jednoduše: protože existuje 
Viktor Někrasov. Autor, s jehož jménem nemá český čte-
nář spojeny žádné asociace. Autor, který prošel stalingrad-
ským peklem a jako první bez patosu a heroizace ukázal, 
za jakou cenu bylo vykoupeno vítězství tolik oslavované 
Rudé armády. Za válečnou pravdu, novelu V stalingrad-
ských zákopech (1946, česky 1948, 1963), se stal Viktor 
Někrasov světově proslulým. Nejpozoruhodnější na této 
kauze však není množství světových jazyků, do nichž byla 
drsná zákopová próza přeložena, ale fakt, že dílo, ostře 
vybočující z tehdejší válečné prózy, chvalozpěvů na stranu 
a generalissima, našlo právě u toho, kterého neopěvova-
lo, ale opěvovat mělo, podporu. Přestože Svaz spisovatelů 
svolal ihned po opublikování novely (ještě pod názvem 
Stalingrad) v časopise Znamja dvě mimořádná zasedání, 
v nichž byla přijata „likvidační opatření“, Stalin se nove-
ly zastal a k velkému překvapení všech navrhl, aby jí byla 
udělena cena nesoucí jeho jméno. Dodnes nikdo nechápe, 

co bylo příčinou tohoto gesta. V novele nebyly o Stalino-
vi víc než dva tři řádky. Po diktátorově smrti čekaly Sta-
lingradské zákopy i jejich autora nové peripetie. Podle 
momentální společensko-politické situace byl Někrasov 
střídavě obviňován ze stalinismu (to když po Chruščo-
vově kritice kultu osobnosti a přejmenování Stalingradu 
na Volgograd novelu nepřejmenoval) nebo z malé míry 
ideologičnosti (to když odmítl do Zákopů dopsat pasáže 
o Stalinově „válečném géniu“). Když k tomu dodám, že se 
aktivně účastnil protestních akcí ruského a ukrajinského 
disentu, psal o ruském antisemitismu a chodil každý rok 
položit květiny na Babí Jar, nikoho neudiví, že se stejně 
jako mnozí jemu podobní ocitl za hranicemi své vlasti. 
Nemusím snad ani dodávat, že bez možnosti návratu. 
V Paříži se pak jako zástupce šéfredaktora časopisu Kon-
tinent stal jednou z opor ruské emigrantské kultury ob-
dobí brežněvovské stagnace. Pro české čtenáře však zůstal 
Viktor Někrasov, jenž kvůli svému problematickému po-
stavení nebyl do češtiny od šedesátých let překládán, prak-
ticky neznámý. Protože je málo pravděpodobné, že by se 
v období preference neruských literatur k českému čtenáři 
vrátil, vznikla tato stať. Bylo by, domnívám se, nespraved-
livé, aby zůstal opomenut autor, jenž svojí zákopovou pró-
zou sehrál v ruské literatuře podobnou roli jako Alexandr 
Solženicyn Souostrovím Gulag – pravdivě, a tudíž šoku-
jícím způsobem popsal to, co jiní dosud nepopsali. 

V životní cestě Viktora Někrasova se zrcadlí celé divné 
a strašné Rusko dvacátého století. Vika (tak mu říka-
li doma) se narodil roku 1911 v Kyjevě, městě, které 
proslavil ještě jeden slavný rodák vzdorující režimu – 
Michail Bulgakov. Sem se spisovatel také celý svůj život 
vracel – jak ve frontových dopisech, tak v memoárech. 
O Někrasovově dětství víme z jeho vzpomínek jen to-
lik, že je částečně prožil ve Švýcarsku a v Paříži, kde 
se ocitl v srpnu 1914. Je to vcelku pochopitelné: kdo 

Neprávem opomíjený Viktor Někrasov 

I R
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přežil stalinské časy, ten ví, že obezřetné mlčení kolem 
podobných rodinných příběhů zachránilo nejeden ži-
vot. Tím spíše, že příbuzní, s nimiž se matka, tetička 
a babička, tvořící rodinu budoucího spisovatele, v za-
hraničí stýkaly, patřili k eserům. O Někrasovově otci 
nevíme prakticky nic. Ve svých „návratech“ do dětství 
Někrasov pouze zmiňuje, že byl účetní. Z dochované 
korespondence mezi Někrasovovými rodiči však vy-
plývá, že byl bankéř, což byla v dobách sovětského re-
žimu skutečnost, již nebylo žádoucí zmiňovat. Zemřel 
v létě 1917.1 I když byli Němci zadrženi na Marně, 
rodina Někrasovových se ještě před revolucí rozhodu-
je vrátit z Paříže do Kyjeva. Po smrti bratra, jenž byl 
zabit bolševickou hlídkou jako špion (nesl si domů 
francouzské knihy),2 budoucí spisovatel vyrůstal v čis-

tě ženské, avšak charakterově velmi silné a rozmanité 
rodině: babička, matka a svérázná tetička So�e Niko-
lajevna Motovilovová. Babička, šlechtična neruského 
původu (v jejích žilách kolovala směs italské a švédské 
krve), udávala rodinnému životu tón vysoké mravní 
kultury, ušlechtilé a noblesní. Despotická tetička So�e, 
člověk velmi pevných zásad, se před revolucí přátelila 
s revolucionáři včetně Leninovy rodiny. Matka, na svo-
ji dobu velmi samostatná a emancipovaná žena, praco-
vala v nemocnici jako plicní lékařka. I když si Někra-
sov s ironií sobě vlastní matku dobíral za její svéráz-
né zvyklosti, zbožňoval ji. Možná to byla podvědomá 
vděčnost za to, že ho sama vychovala, dala mu vzdělá-
ní. Možná mu bylo matky, která prožila smrt staršího 
syna, líto a snažil se jí rány osudu vynahradit. Ať už 
byly důvody jakékoli, na všechny cesty, tvůrčí výlety, 
procházky se vydával s matkou. O některých z nich se 
můžeme dočíst později v autobiogra�ckých Zevlouno-
vých zápiscích. Jejím přáním vždycky vyhověl, dokonce 
i když šlo o návštěvy jím tolik nenáviděné opery. 

Když Někrasov v srpnu čtyřicátého prvního ozná-
mil matce, že byl povolán do armády, místo obáva-
ných nářků uslyšel: „Je to správně a dobře. Mám z te-
be velkou radost. Teď není možné sedět v týlu. Jdi… 
Jen nezapomeň psát.“3 Někrasov odešel na frontu jako 
rozervaný intelektuál, chtěl být Le Corbusierem i Sta-
nislavským zároveň. Vrátil se jako spisovatel. Než se 
budeme věnovat této oblasti, literární tvorbě, jež se 
stala hlavní náplní Někrasovova života, vraťme se však 
ještě k létům třicátým. Ta jsou ve spisovatelově biogra-
�i obestřena mlhou nejasností. Ani ve svých memoá-
rech nepodává vysvětlení, jakým způsobem se rodině 
vyhnula třicátá sedmá, jak je sám nazývá, léta – stalin-
ské procesy. „Záhada,“ píše. „Rodiče patřili k bývalé 
šlechtě, teta Soňa psala po revoluci dopisy Naděždě 
Krupské a dalším vysokým stranickým a vládním či-
nitelům na obranu nespravedlivě zatčených, další te-
tička žila ve Švýcarsku… Čím by se to dalo vysvětlit 
– nevím.“4 Je třeba dodat, že i sám Někrasov risko-
val, že ho skřípne soukolí sovětského systému: před-
nesl v institutu přednášku Strach, jako student archi-
tektury si dopisoval s Le Corbusierem, vypracoval di-
plomový projekt budovy městské knihovny v rodném 
Kyjevě v konstruktivistickém stylu, neslučujícím se Dopisy z fronty.
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se sovětskou estetikou. I když Někrasov úspěšně do-
končil fakultu architektury (1936) a architektura jako 
koníček z jeho života nikdy nezmizela, kromě toho-
to veskrze technického oboru studoval také literatu-
ru a herectví. Vášeň k herectví, jemuž propadl napl-
no, pak způsobila, že nějakou dobu byl architektem 
a hercem zároveň. Spisovatelem se stal vlastně náho-
dou, díky souhře okolností. Stěží bychom je však na-
zvali šťastnými, neboť určujícími faktory těchto okol-
ností byly válka a těžké zranění. 

Velká vlastenecká válka zastihla Někrasova na po-
hostinském vystoupení s jedním z „levých divadélek“.5 
V srpnu 1941 byl mobilizován. Na základě své profese 
byl jmenován technickým inženýrem pluku a potom 
zástupcem velitele ženijního praporu. V této hodnosti 
měl architekt Někrasov za úkol nikoli stavět, ale bořit, 
vyhazovat do povětří budovy, mosty, železnice. Jediné, 
k čemu mohl využít stavitelské znalosti, bylo budování 
bunkrů a zemljanek. Převyprávět celou Někrasovovu 
válečnou odysseu, téma, k němuž se celoživotně vra-
cel, by bylo časově náročné. Navíc mistrněji nežli on 
bychom to nedokázali. Omezíme se proto jen na sku-
tečnosti, které jsou podstatné a způsobily, že čtyřiatři-
cetiletý „nedostudovaný literát“ Někrasov (na rozdíl 
od architektury a herectví literární institut nedokon-
čil) začal během války psát. Spouštěcím mechanismem 
se stala válečná realita nazývaná „stalingradské peklo“ 
a těžké zranění z června 1944, kdy byl v polském Lub-
linu zasažen odstřelovačem. I když ke zranění přišel 
vlastní lehkovážností a s ironií sobě vlastní situaci rád 
popisoval – tankisty, kterým velel, napojil pivem a ne-
chráněn se vydal na náměstí, kde se stal ideálním ži-
vým terčem – bylo mnohem vážnější než to předcho-
zí, které utrpěl na Donci. Pravá ruka zůstala ochrnutá, 
kulka zasáhla nerv. „Musíte znovu naučit prsty pravé 
ruky drobným pohybům. /…/ Máte nějaké děvče? Tak 
mu každý den pište. /…/ To je výborné cvičení,“ řekl 
mi jednou ošetřující lékař… Žádné děvče jsem ne-
měl, a tak jsem kdesi v parku, který se od špitálu sva-
žoval dolů k Rudému stadionu, začal psát o Stalingra-
du – všechno bylo ještě živé.“6 Tak vzpomínal později 
v doslovu k zahraničnímu vydání Stalingradských záko-
pů Viktor Někrasov. I když je tato historie beze zbytku 
pravdivá, z frontové korespondence, trojúhelníkových 

pohlednic a dopisů, je zřejmé, že pracovat na této pró-
ze začal dříve, a to pod zjevným vlivem románu Vojna 
a mír Lva Tolstého. Budeme-li chtít být ve faktogra-
�i důslední, podívejme se na spisovatelovu korespon-
denci. Na počátku roku 1944 se z dopisu matce a tetě 
Soně dozvídáme: „…Stejně jako předtím čtu a píšu, 
píšu a čtu. /…/ S Vojnou a mírem už se bohužel blí-
žím ke konci. Jestli vám zbyly ještě sešity, pošlete mi 
je, ty moje mi už brzo dojdou…“7 O měsíc později 
Někrasov naopak píše, že jeho román z pochopitel-
ných důvodů (boje na frontě) „stojí“ a že se obává, že 
se k němu hned tak nevrátí: „…Čtvrtý díl Vojny a mí-
ru je také nedokončený. Vozím ho s sebou ve vaku. Na 
čtení nemám čas…“8 

Román Stalingrad – později jej Někrasov přejme-
noval a dal mu titul V stalingradských zákopech – se 
poprvé objevil roku 1946 v časopise Znamja.9 Čtenáři 
byli dílem vzešlým z pera autora komunisty (Někrasov 
vstoupil do komunistické strany na frontě během vr-
cholících bojů o Stalingrad, byl přesvědčen, že k boji 

Někrasov a jeho ošetřující lékařka, Baku 1943.
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za vlast stranická příslušnost patří) poněkud zmatení. 
Takřka žádná zmínka o vůdci, který po nocích chodí 
sem a tam v měkkých kavkazských holínkách po kre-
melské pracovně, kouří dýmku a osnuje geniální plá-
ny vítězství nad nepřítelem. Nejsou zde ani generá-
lové důstojně rozmlouvající polním telefonem s „nej-
vyšším“. Jakási próza o všedním životě v nelidských 
podmínkách, o tom, jak člověk v jakékoli situaci zů-
stává člověkem, bez válečných výjevů, přičemž o chví-
lích oddechu v hrozných zemljankách hned za okra-
jem přední linie zákopů se v ní píše víc než o tom, jak 
chodili do útoku. O tom, jak místo pušek nesli na ra-
menou, k údivu obyvatel vesnic, jimiž procházeli, dře-
věné hole. O tom, jak veliteli pluků byli osmnáctiletí 
chlapci. O tom, jak neuměli střílet, a i kdyby uměli, 
nebylo z čeho, nebylo čím. O tom, jak polními lopat-
kami kopali několik týdnů zákopy, které nakonec ne-
použili, protože přišel rozkaz k ústupu. O tom, jak šli 
bez mapy na nepřítele. O raněné kočce, která s nimi 
společně s koťaty žila v zákopu. O tom, že v zákopech 
nemysleli na vlast, ale těšili se, až skončí válka, až se 
konečně vyspí… 

Byť román, frontový deník poručíka Kerženceva, 
který je od začátku do konce autobiogra�ckou posta-
vou, nezachycuje jednoduchou skutečnost, čte se snad-
no. Někrasov v sobě nezapře architekta se smyslem pro 
detail i kompozici, který dobře ví, že málo je někdy 
více: jednoduchá řeč, metoda �lmového střihu, pro-
myšlený stereoskopicky přesný a ostrý záběr.10 Když 
k tomu přičteme absenci hrdinského patosu a ideolo-
gičnosti, máme před sebou dílo ostře se vymykající ze 
šablon tehdejší válečné prózy i socialistického realis-
mu. Nikoho tedy asi příliš neudiví, že o�ciální literár-
ní kritika označila román za „závadný“. Autorovi vy-
četla „paci�smus“, „remarquismus“ a „zákopový“ po-
hled (odtud také vznikl termín „zákopová pravda“). 
Někrasov byl, stejně jako v Německu ve třicátých le-
tech Erich Maria Remarque, označen za „literárního 
škůdce“, neboť napsal dílo neslučující se se státní pro-
pagandou. Na rozdíl od Remarqua však Někrasov ne-
byl zbaven občanství, ani jeho kniha nebyla veřejně 
pálena. Stalo se něco, co nikdo nepředpokládal: Ně-
krasov dostal za svůj román Stalinovu cenu. V jednom 
zahraničním interview Někrasov roku 1981 zmiňoval 

dramatické okolnosti provázející udělení ceny, o nichž 
mu vyprávěl šéfredaktor časopisu Znamja.11 Předseda 
komise udělování Stalinových cen Alexandr Fadějev,12 
až do diktátorovy smrti hlavní ideolog sovětské litera-
tury, den před udělením v noci vyškrtl Někrasovovo 
jméno ze seznamu kandidátů přichystaného Stalinovi 
ke schválení. Přesto se spisovatelovo jméno ráno obje-
vilo v novinách. „To mohl udělat pouze jeden člověk, 
zařadit vás zpátky,“13 řekl šéfredaktor mladému autoro-
vi, když předtím pečlivě zavřel všechny dveře a vypnul 
telefon. „No a od té doby se říká, že jsem byl Stalino-
vým oblíbencem,“14 ukončil Někrasov ironicky vyprá-
věnou epizodu. Pravdou je, že od tohoto okamžiku se 
kniha, vyznamenaná v rozporu s existujícími literár-
ními kánony Stalinovou cenou, stala příkladem, vzo-
rem. Všechna nakladatelství ji začala o překot vydávat, 
překladatelé překládat (do roku 1974 vyšlo dílo cel-
kem stodvacetkrát ve třiceti jazycích), kritikové pouze 
chválit. O deset let později, v roce 1956, byl podle ní 
natočen �lm,15 který měl neméně pohnutý osud jako 
knižní předloha: na konci padesátých let byl navzdory 
prestižní ceně za režii16 stažen z kin a po Někrasovově 
odchodu z vlasti (1974) uložen do trezoru. 

Vraťme se však ještě k románu Stalingrad. Před vý-
pady ze strany Svazu sovětských spisovatelů se jej za-
stal ještě jeden člověk: režisér Sergej Ejzenštejn. Světo-
vě proslulý mistr �lmového jazyka, autor legendárního 
snímku Křižník Potěmkin (1925), věnoval analýze díla 
jednu ze svých přednášek ve Všesvazovém státním ki-
nematogra�ckém institutu. Podle výpovědí pamětní-
ků17 Ejzenštejn považoval román Stalingrad napsaný 

Stalinova cena za literaturu.
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neznámým důstojníkem za jednu z nejlepších knih 
o válce. Sám autor románu se o režisérově detailním 
rozboru dozvěděl až v roce 1954, kdy byl poprvé opu-
blikován. Na Ejzenštejnově analýze je pozoruhodné 
nejen to, že dílo spisovatele, mladého frontového vo-
jáka, srovnával s klasiky ruské i světové literatury, jako 
byli Tolstoj, Puškin či Shakespeare, ale také skutečnost, 
že analýzou kompozice zjistil, že autor tvořil metodou 
blízkou �lmovému střihu. Jako kdyby předpověděl bu-
doucí osud Někrasova ještě dlouho předtím, než autor 
„zákopové prózy“ začal psát �lmové scénáře. 

Po Stalingradských zákopech napsal Někrasov ještě 
řadu povídek, jež se zase ne a ne vejít do socrealistic-
kých mantinelů, jež byly v přímém rozporu s tehdej-
ší „teorií nekon�iktnosti“ panující v literatuře. Např. 
v třídílné novele V rodném městě (1954) líčí na pozadí 
příběhu raněného hrdiny – jenž je, jako ostatně všich-
ni Někrasovovi hrdinové, autobiogra�cký – těžkosti 
vojáků vracejících se z fronty. Často zmrzačení, nemo-
hou se adaptovat v mírovém životě. Po bolestivých vá-
lečných zkušenostech prodělávají další útrapy spojené 
s hledáním střechy nad hlavou, práce atd. O takovéto 
povídce se jen stěží dalo říci, že je odrazem reality ideál-
ní společnosti, v níž kon�ikt vzniká jen tím, že dob-
ré soupeří s ještě lepším. Opět se zvedly hlasy, které 
obviňovaly autora z přízemnosti a očerňování. V dal-
ší próze, novele Kira Georgijevna (1961), se Někrasov 
dotkl dalšího citlivého tématu – mravních neduhů in-
teligence, jejichž příčiny autor objasňoval atmosférou 
nesvobody rozkládající společnost. Poprvé zde také 
zaznělo téma nevinně odsouzeného člověka, který po 
odpykání dvacetiletého trestu zkouší začít nový život. 
Upozornil tak na problémy lidí vracejících se z lágrů 
a vězení, na zlomené osudy zeků.18 O�ciózní kritika 
nesla velmi nelibě také spisovatelovy esejistické úva-
hy týkající se úpadku současného slovesného umění. 
Byl pranýřován za stať Slova „velká“ a „prostá“ (1959), 
v níž odmítal nabubřelý hrdinský patos odvádějící od 
pravdy. Napadali ho za poznámky o současné architek-
tuře O minulosti, současnosti a malinko o budoucnosti 
(1960), v nichž se stavěl proti nevkusné monumentál-
nosti a ubohé jednotvárnosti tehdejší sovětské urbanis-
tiky. Někrasovovy estetické názory byly pochopitelně 
kvali�kovány jako ideologicky závadné. 

V tomto období – v druhé polovině padesátých 
a na počátku šedesátých let – kdy dochází po Stalino-
vě smrti k pokusům o liberalizaci společnosti, využívá 
Někrasov dočasného uvolnění režimního sevření 
a uskutečňuje několik cest do zahraničí. Tak vznikají 
pásma cestopisných črt: První seznámení (1958) a Na 
obou stranách oceánu (1962).19 A těmito poznámka-
mi z cest, napsanými se všímavostí, postřehem a nezá-
vislostí, vše také začalo. Štvanice na Někrasova, který 
vždy a za všech okolností hájil svobodu myšlení a svo-
bodu tvorby, potrvá deset let. Než však bude spisova-
tel za „poklonkování Západu“ donucen opustit vlast, 
odehraje se ještě mnoho událostí, jež by neměly zůstat 
stranou naší pozornosti. Připomeňme, že jej opakova-
ně napadl na setkáních s tvůrčí inteligencí20 sám Ni-
kita Chruščov. Poprvé to bylo v prosinci 1962, bez-
prostředně po publikaci črt Na obou stranách oceánu 
v časopise Novyj mir. Potom – s nebývalou úporností 
– vystoupil Chruščov proti Někrasovovi ještě dvakrát: 
v březnu 1963 na setkání se spisovateli a v červnu té-
hož roku na plénu ÚV KSSS. I když měla vystoupe-
ní generálního tajemníka pro Někrasova jeden přímý 
dopad – v Kyjevě bylo zahájeno první stíhání spiso-
vatelovy osoby – přečteme-li si znovu „imperátorovy“ 
projevy, neubráníme se úsměvu. Na setkání se spiso-
vateli Nikita Chruščov v projevu Vysoké poslání litera-
tury a umění přednesl, že je třeba vytáhnout do boje 
proti „abstrakcionistům a formalistům“, k nimž, aniž 
patrně tušil význam těchto slov, přiřadil i Někrasova. 
V této souvislosti je nutno zdůraznit, že Někrasov byl, 
jak ostatně výmluvně dokumentuje všechno to, co na-
psal, přesvědčený realista. Na červnovém plénu ÚV 
KSSS byl pak Chruščov ještě nekompromisnější. „Ně-
krasov uvízl ve svých ideových omylech a zdegenero-
val,“ hřímal do ztichlého sálu, „takových lidí se musí 
strana zbavit.“21 Chruščovova vystoupení byla otištěna 
v nejčtenějším sovětském deníku Pravda, v týdeníku 
Litěraturnaja gazeta a ve všech tzv. tlustých literárních 
žurnálech včetně toho, kde Někrasova publikovali, ča-
sopisu Novyj mir.

Někrasovův případ nebyl ničím výjimečným. Byť 
bylo chruščovovské období v porovnání se Stalinovou 
hrůzovládou pro celé Rusko velkou úlevou, pronásle-
dování svobodomyslné inteligence, nejistota osudů 
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těch, kteří režimu ve všem nepřitakávali, zůstávaly 
i nyní, v období „tání“, nedílnou součástí represiv-
ního aparátu. Je třeba si připomenout, že právě do 
Chruščovova období spadá aféra kolem Pasternako-
va románu Doktor Živago, kdy byl Pasternak donucen 
zříci se Nobelovy ceny za celoživotní dílo (1958).22 
Taktéž musíme mít na paměti, že Chruščov byl – na 
rozdíl od svého krutého, leč v umění a literatuře dob-
ře se orientujícího předchůdce – člověkem nepříliš ši-
rokého rozhledu. I když ho příroda obdařila intuicí 
a pracovitostí, nic z toho, co označoval za „nůž do zad 
politiky strany“,23 nečetl a spoléhal beze zbytku na své 
kulturní poradce. Věděl jen, že za Stalina se bojovalo 
proti projevům formalismu a „-ismům“ v sovětské li-
teratuře vůbec. V tomto ideologickém boji bez ohle-
du na skutečnou podstatu tvorby daného umělce tedy 
pokračoval. 

I když byl Někrasov jako ideologicky rozkolísa-
ný člen komunistické strany pravidelně předvoláván 
před stranické komise a musel snášet nejrůznější kri-
tiku, jeho cesta ke čtenářům zatím uzavřena nebyla. 
V únoru 1964 přijel spisovatel do Moskvy, aby zde 
jednal, ještě jako člen strany a člen vedení Svazu so-
větských spisovatelů, s vedoucími pracovníky KSSS 
Polikarpovem a Beljajevem o možnostech publika-
ce svých děl v Sovětském svazu. Bylo dohodnuto, že 
rukopisy ležící v kyjevském nakladatelství budou vy-
dány již v příštím roce (1965), tedy o rok dříve, než 
bylo v edičním plánu. Nakladatelství Sovětský spiso-
vatel pak mělo dostat pokyn, aby pokračovalo v práci 
na Obou stranách oceánu. V časopise Novyj mir měly 
pak po autorových úpravách vyjít další cestopisné črty 
s názvem Měsíc ve Francii. 

Když byl po vnitrostranickém převratu v řadách 
komunistické strany v říjnu 1964 Chruščov zbaven 
všech svých funkcí a moc uchopil Leonid Brežněv, vý-
razně se změnil vztah státu k bývalým frontovým vo-
jákům. Ať už to bylo spojeno s osobní iniciativou no-
vého generálního tajemníka, nebo s blížícím se dvace-
tiletým výročím vítězství nad fašismem, po Brežněvo-
vě nástupu byla válečným veteránům projevována ne-
obyčejná úcta a od představitelů kultury se očekávalo, 
že budou výročí vítězství nad fašistickým Německem 
náležitě opěvovat. V této situaci byl Někrasov, autor 

světově proslulé knihy o válce, velmi žádaný. Moc se 
opakovaně pokoušela o to, co už jí několikrát nevyšlo 
– získat spisovatele na svoji stranu. Nepodařilo se.

S jemným humorem a ironií vzpomíná Někrasov 
na partajní vůdce, kteří se vesměs všichni stali spiso-
vateli. V kruzích ideologických lídrů se totiž v obdo-
bí brežněvovské stagnace stalo psaní velkou módou. 
Všichni napodobovali generálního tajemníka, neboť 
ten literárně tvořil. Dodejme jen, že to, co bylo vydá-
váno za Brežněvovu literární tvorbu, psali na základě 
jeho vzpomínek profesionální žurnalisté. 24 A tito „bra-
ši z literárního cechu“ se pak tu přemlouváním, tu kři-
kem snažili přimět Někrasova, zbloudilého syna, aby 
se stal poslušným. Tím se také de�nitivně rozplynuly 
Někrasovovy vyhlídky na připravované publikace jeho 
děl. Výjimku tvořila pouze novela Slučaj na Mamaje-
vom kurganě, opublikovaná v roce 1965, v níž se spiso-
vatel znovu, avšak poněkud netradičně vrátil k válečné 
tematice. Autor a vypravěč v jedné osobě se vydává do 
Stalingradu na Mamajevskou mohylu, na místa, kde 
šedesát metrů široká linie oddělovala sovětské zákopy 
od Němců. Vzpomínky na válku, vyprávění o dalších 
možných osudech spolubojovníků se prolínají s fan-
tazií i aktuální skutečností. Zachycení stalingradských 
zákopů v toku času, odsunuté jakoby mimo hlavní vy-
pravěčský proud, tvoří velmi emotivní výpověď: „Válka 
odsud ještě neodešla. Zákopy se zhroutily, byly mělčí, 
zarostlé travou, ale byly tam. A zrezlé patrony, pouz-
dra nábojnic, helmy, tvrďáky, bajonety, závěry pušek, 
kulometné pásy, shnilé onuce z hrubých ručníků… 
A kosti… Tu a tam se bělaly v trávě lebky – teď už 
nikdo nepozná, kde jsou Rusové a kde Němci. Když 
jsme v březnu čtyřicátého třetího odcházeli, pohřbili 
jsme všechny padlé, ale půda byla zmrzlá, nezakopá-
vali jsme je hluboko – za sedm let déšť a vítr vykona-
ly své…“25 

K neo�ciálnímu, ale zjevně de�nitivnímu rozkolu 
mezi spisovatelem a mocí došlo 29. září 1966, kdy se 
Někrasov objevil mezi Kyjevany, kteří se sešli v rokli 
Babí Jar. Dvacet pět let po nacistickém masakru, na 
němž aktivně spolupracovaly rovněž ukrajinská mili-
ce a policie, chtěli uctít památku sto tisíců nevinných 
obětí. Zápletka spočívala v tom, že většina ze zastře-
lených obyvatel Kyjeva byli Židé a v dobách stagnace 
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panoval sice o�ciálně skrývaný, ale ve skutečnosti vel-
mi silný státní antisemitismus. Proto byla spisovate-
lova přítomnost vnímána jako pobuřující disidentská 
výtržnost. Na své spontánní vystoupení na tomto mí-
tinku, kolem nějž vzniklo mnoho legend, Někrasov 
později v emigraci vzpomíná v Zevlounových zápis-
cích: „Moje řeč nebyla nikým schválena. Zrodila se na 
místě, uprostřed plačících a vzlykajících lidí. A neby-
la to vlastně ani řeč, prostě jsem zatoužil říct několik 
slov o tom, že nelze zapomenout na to, co se zde před 
dvaceti pěti lety stalo, a že by tu měl stát památník.“26 
Milice pak zadržela několik aktivistů a odvedla je, byly 
„zatčeny“ také věnce s nápisy v „neznámém“ (hebrej-
ském) jazyce. Mimochodem, i když ve čtenářském po-
vědomí �guruje Někrasov především jako autor váleč-
né literatury, odsuzování antisemitismu bylo dalším 
z celoživotních témat spisovatelovy tvorby. Odsuzoval 
ho v článcích, v knihách, v o�ciálních dopisech adre-

sovaných stranickým orgánům, mluvil o něm v mno-
ha interview pro západní žurnalisty. První Někraso-
vův text o Babím Jaru Proč to ještě neudělali (míně-
no proč ještě nepostavili památník obětem v Babím 
Jaru) vyšel v týdeníku Literaturnaja gazeta 10. října 
roku 1959 a poslední rok před spisovatelovou smrtí – 
28. září 1986 – v newyorských novinách Novoje russ-
koje slovo. Vraťme se ale zpátky ke zmíněnému mítinku 
v Babím Jaru. Po něm následovaly události, jež měly 
o osm let později vyústit ve spisovatelovo vynucené 
opuštění vlasti. Proti spisovateli byla postupně zaháje-
na tři stranická kárná řízení. Dvě první kauzy skončily 
udělením přísné důtky, přičemž druhá byla uzavřena 
ještě zvláštní rezolucí: „za to, že si dovoluje mít vlastní 
názor“.27 Třetí řízení, v roce 1972, následovalo poté, 
co Někrasov připojil svůj podpis k výzvě, v níž 137 
představitelů kultury žádalo vedení strany, aby přesta-
la být stíhána svoboda myšlení a projevu. Tentokrát 
byl dopad mnohem tvrdší: vyloučení ze strany.28 Byly 
zastaveny práce na dvoudílném vydání spisovatelovy 
tvorby v nakladatelství Chudožestvennaja literatura, 
bylo zakázáno zmiňovat jeho jméno v tisku. Někraso-
va zbavili možnosti literárního výdělku a odstranili ho 
z dějin sovětské literatury. 

Poslední represivní akce se odehrála 17.–19. led-
na 1974, kdy byl spisovatel ve svém kyjevském bytě 
podroben velmi důkladné domovní prohlídce, která 
trvala 42 hodin. Policie odnesla z Někrasovova bytu 
sedm velkých pytlů podezřelého materiálu, mimo jiné 
také album se spisovatelovou fotodokumentací Babí-
ho Jaru a rovněž rukopis věnovaný této tragédii.29 Ně-
kdejší frontový voják, laureát státní ceny za literaturu, 
se cítí na nejvyšší míru ponížen. Obrací se dopisem 
k „nejvyššímu“, aby zasáhl do jeho osudu. Duch Ně-
krasovova dopisu je stejný, jako psali mnozí, ocitnuvší 
se v podobných podmínkách před ním i po něm: spi-
sovatel žádá, aby v situaci, kdy je mu znemožněno pra-
covat a tím si obstarat prostředky k živobytí, mu bylo 
umožněno opustit společně s rodinou vlast. Jenom 
místo k Josifu Vissarionoviči či Nikitovi Sergejeviči 
obrací se k soudruhu Brežněvovi… Mimo jiné v něm 
Někrasov píše: „…Jsem donucen ke kroku, k němuž 
bych se nikdy za žádných okolností nerozhodl. Chci 
získat svolení k vycestování ze země na dobu dvou let. 

Někrasov u Stalingradu, 1972.
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Jelikož pociťuji zjevnou nevlídnost ze strany určitých 
institucí, obracím se na Vás osobně, protože chápu, že 
řešení takových otázek vyžaduje zásah ze strany autori-
ty nejvyšší. /…/ Samozřejmě, učinit takové rozhodnutí 
nebylo lehké – jsem příliš spjat se zemí, v níž jsem se 
narodil, rostl, učil se, pracoval, při jejíž obraně jsem byl 
dvakrát těžce raněn – ale jiného východiska nemám, 
jsem k němu nucen. Spisovatel nemůže pracovat s vě-
domím, že k němu mohou kdykoli přijít a vzít a ne-
vrátit to, co napsal…“30 Dopis je datován 20. května 
1974. O den později, 21. května 1974, vedení Kyjev-
ské spisovatelské organizace vyloučilo Někrasova ze 
Svazu spisovatelů za to, že „zneuctil vysoké postavení 
sovětského spisovatele antisovětskou činností a amo-
rálním chováním“.31 

12. září 1974 Někrasov se svojí ženou Galinou 
a psíkem Džulkou nastoupil do letadla směr Curych 
a opustil vlast. V Curychu je na letišti čekala madam 
Siňavská, žena emigrovavšího Andreje Siňavského,32 
nyní profesora ruské literatury na Sorbonně, ještě ne-
dávno předního literárního kritika časopisu Novyj mir, 
nejliberálnějšího sovětského časopisu počátku 60. let. 
Někrasov a Siňavskij byli velmi dobří přátelé. Sbližo-
vala je nejen touha po svobodném myšlení v nesvo-
bodné společnosti, ale také vyhraněný kritický postoj 
vůči antisemitismu v Rusku. Pro zajímavost uveďme, 
že tento postoj rozhodně nesdílel duchovní lídr ruské 
emigrace Alexandr Solženicyn.33

Když se tedy třiašedesátiletý Někrasov ocitá v emi-
graci, v jeho životě nastává (byť je, viděno prizmatem 
současných politických debat, již v důchodovém věku) 
nová, velmi čilá a intenzivní etapa. Po počáteční eufo-
rii, kdy si jej se ženou doslova předávali a předháněli 
se v péči o něj ruští emigranti zvučných jmen, jako byl 
již zmíněný Andrej Siňavskij či kandidát na Nobelovu 
cenu za literaturu Vladimir Nabokov, žijící toho času 
ve švýcarském Montreux, přišlo na řadu řešení otázky: 
za co, kde a jak žít. K tomu se přidala poměrně zásad-
ní komplikace: první rok v emigraci Někrasov málem 
zemřel. Po operaci těžkého zánětu pobřišnice v jed-
né z nejlepších pařížských nemocnic lékaři 1. června 
1975 – několik dní před spisovatelovými šedesátými 
čtvrtými narozeninami – konstatovali, že se stav velmi 
zhoršil, pokročilou sepsi, která zachvátila celý organis-

mus, nelze zastavit, není žádná naděje. Otravou krve 
zčernalý Někrasov ležel v bezvědomí, bezradní přátelé 
nervózně přecházeli po nemocniční chodbě a tiše čeka-
li na spisovatelův poslední okamžik. Tehdy Andrej Si-
ňavskij k údivu všech přítomných prohlásil, že existuje 
ještě jeden prostředek – krajní a strašný – jak odvrátit 
smrt, ale že ho zkusí použít. Kdysi prý slyšel, že zaživa 
napsaný nekrolog vrátí člověka, který už je na odcho-
du z tohoto světa, zpátky. A Siňavskij napsal té strašné 
noci na nemocniční chodbě Někrasovovi nekrolog. Byl 
to pokus alespoň nějak v duchu pomoci, zoufalá snaha 
zastavit, co se zastavit nedá. K ránu Někrasov, navzdo-
ry všem lékařským prognózám, nabyl vědomí a velmi 
pomalu se začal uzdravovat.34 Spisovatelův organismus 
byl zřejmě silnější, než francouzští lékaři předpokláda-
li, silná antibiotika nakonec zabrala a rozradostněný 
Siňavskij věnoval o pár dnů později nekrolog zotavu-
jícímu se příteli k narozeninám. Někrasov si ho přečetl 
a smutně si posteskl, že je jen škoda, že taková krásná 
slova o něm nemohou být opublikována za jeho živo-
ta. To byl tedy onen pověstný smysl pro humor, jímž 
oplýval jak Někrasov, tak jeho přátelé. 

Ať už bylo spisovatelovo uzdravení jakkoli nepo-
chopitelné – dalo by se říci až v rozporu s přírodními 
zákony – jen co se zotavil, pustil se velmi razantně do 
budování „nového hnízda“. Tak svoji životní situaci 
v cizí zemi žertem nazýval. Po různých peripetiích se 
usadil se ženou natrvalo v Paříži, kde si pronajal tří-
pokojový byt se třemi balkony, podle vlastních slov 
„obrovský, drahý, nesmyslný, ale okouzlující“.35 Jako 
mnozí ruští emigranti i Někrasov zjistil, že jenom li-
terární tvorbou se na Západě neuživí. Od roku 1975 
až do svých jednasedmdesáti let (do roku 1982) pra-
coval jako zástupce šéfredaktora časopisu Kontinent,36 
jednoho z hlavních periodik třetí vlny ruské emigrace, 
důležité platformy pro otázky literatury, politiky a ná-
boženství. Dále spolupracoval jako redaktor s paříž-
ským týdeníkem Russkaja mysl a posluchači mohli sly-
šet jeho hlas v pravidelných vstupech na Rádiu Svobo-
da. V tomto období Někrasov taktéž hodně cestoval, ať 
už pracovně či soukromě, po západní Evropě, ale také 
mimo ni. Několikrát navštívil Spojené státy americké, 
Kanadu, ale také třeba Izrael. Měl hodně přátel. Často 
pobýval na francouzské riviéře, kde žila v Antibes jeho 
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94letá teta, koupal se v moři. Zkrátka užíval bez ohle-
du na to, že mu na krku přibýval sedmý křížek, všeho, 
co mu přineslo vystěhování ze Sovětského svazu. „Ži-
vot je nádherný,“37 píše v lednu 1975.

I když byla Někrasovova energie v emigraci roz-
tříštěna do několika oblastí, zůstávalo jí ještě dosta-
tek na to, aby mohl psát. První rok v Paříži dokončil 
knihu s poněkud bizarním názvem Zevlounovy zápis-
ky (1975), v níž se ve volných asociacích spojují auto-
rovy nové dojmy ze života na Západě. Abychom po-
chopili, proč zvolil Někrasov právě takovou vypravěč-
skou pózu, musíme se vrátit zpátky do období, kdy žil 
v Sovětském svazu. Když po opublikování Někraso-
vových cestopisných črt Na obou stranách oceánu Ni-
kita Chruščov prohlásil, že pro takového antisovětské-
ho spisovatele, jako je autor črt, není místo ve straně, 
opublikoval deník Izvestija fejeton pejorativně nazva-
ný Turista s hůlčičkou. V něm byl Někrasov hanlivě 
připodobněn k turistovi, který se jen tak po�akuje, 
pohazuje si přitom rozšafně hůlčičkou. Aniž to bdělí 
strážci ideové bezchybnosti sovětské kultury tušili, ná-
lepka, kterou spisovatele ocejchovali – obraz bezcílně 
bloumajícího turisty – antiteze k obrazu sovětského 
pracujícího, se pak stala Někrasovovou vypravěčskou 
maskou. Ve své emigrantské próze ji s ironickou nad-
sázkou označil za masku „zevlouna“. Tato maska pak 
Někrasovovi-vypravěči umožňovala stylizaci do posta-
vy, která jen tak pozoruje, udiveně i zvídavě zároveň, 
dění kolem sebe. Zkrátka zevluje. K historii Zápisků 
zevlouna je nutno dodat, že na nich Někrasov praco-
val několik let, ještě před emigrací. Poprvé měly vyjít 
tiskem v roce 1970, avšak sazba připravená pro časo-
pis Novyj mir byla rozmetána. Ke čtenářům v autorově 
vlasti se dostaly, bohužel po mnoha úpravách a kráce-
ních, až v době perestrojky pod názvem Městské pro-
cházky (1988). 

Je pochopitelné, že přibývající léta začínají doléhat 
i na obdivuhodně vitálního Někrasova, u nějž statut 
dvojnásobného válečného invalidy vyzníval poněkud 
nepatřičně. V roce 1983, rok nato, co přestal praco-
vat jako zástupce šéfredaktora časopisu Kontinent, do-
končuje dvaasedmdesátiletý spisovatel beletrizovanou 
biogra�i nazvanou Saperlipopet. Stejně jako Zevlou-
novy zápisky má i v tomto případě podivný název své 

vysvětlení. Saperlipopet, podivné spojení hlásek, ne-
znamená nic, ale zároveň, jak se čtenář dozvídá z prv-
ních řádků, znamená velmi mnoho: připlouvá odkud-
si z daleka, z dětství… A totéž slovo také potkává spi-
sovatel každý den na cestě od svého pařížského bytu 
k zastávce autobusu na vývěsce obchůdku s džínový-
mi kalhotami. Novela, v níž spisovatel vypráví svůj ži-
votní příběh, končí slovy: „Chtěl jsem říci, že žiji a ne-
stýskám si. Ne, stýskám. Velmi si stýskám.“38 Přestože 
Rusko fyzicky opustil, vnitřně, jako všichni ruští emi-
granti, je neopustil nikdy. K desátému výročí svého 
pobytu mimo vlast, v roce 1984, píše Někrasov svoji 
poslední prózu Malý smutný příběh, v němž na poza-
dí příběhu o třech nerozlučných kamarádech, z nichž 
dva využili možnosti zůstat na Západě, znovu otvírá 
bolestivé téma emigrace. Novela má epilog, jejž není 

Někrasov v Paříži, 1976.
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třeba nikterak komentovat. Autor vystupuje z role vy-
pravěče a promlouvá přímo: „Ptáte se, jestli žehnám 
tomu dni, 12. srpnu roku 1974? Ano, žehnám. Svo-
boda je pro mě nutnost, a tady jsem ji získal. Ptáte 
se, zda se mi stýská po domově, po minulosti? Ano, 
stýská. A to velmi.“39 O rok později, v roce 1985, při-
šla perestrojka, spisovatel se však již do vlasti nevrátil. 
Zemřel v Paříži 3. září 1987 na rakovinu plic. Když 
mu oznámili diagnózu – ve Francii je zvykem jednat 
s pacienty otevřeně – Někrasov pouze řekl: „Bože, jak 
je to smutné…“40 

Viktor Někrasov vstoupil do literatury jako spi-
sovatel, jenž s neobvyklou dávkou pravdivosti uká-
zal nepompézní tvář Velké vlastenecké války. I když 
jeho jméno splynulo především se Stalingradskými 
zákopy, jeho následující tvorba může posloužit jako 
příklad boje literatury s totalitním režimem, vítězství 
vysokého slovesného mistrovství nad ideologií. I on, 
stejně jako jeho o dvě desetiletí starší kyjevský rodák 
Michail Bulgakov, patřil k těm, kteří si za své život-
ní krédo zvolili boj se zlem a tento boj do posledních 
dní nevzdali. 
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a literárněhistorickými aspekty vztahu tvůrčí osobnosti 
a totalitního systému. 
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Současné diskuze v médiích redukují Alfonse Muchu 
na objekt sporu mezi zámkem v Moravském Krumlo-
vě, rodinou umělce a Veletržním palácem v Praze. Jde 
v něm o umístění Muchova stěžejního počinu – Slo-
vanské epopeje. Ta po svém prvním a druhém vysta-
vení v Praze v letech 1919 a 1928 byla tiše odložena 
a od roku 1963 umístěna v Moravském Krumlově. 
Umělecké kvality tohoto souboru byly vždy sporné 
– Mucha, kompetentní designér a a�šista, se z vlastní 
vůle rozhodl začátkem století realizovat tento nároč-
ný projekt o dvaceti plátnech, kterým by oslavil čes-
ký národ a slovanství. Jak tuto myšlenku, tak i způsob 
její realizace ale zejména historikové umění v mnoha 
ohledech vnímali a vnímají jako zpátečnické. Vzhle-
dem k pozornosti, které se nedávno Slovanské epopeji 
dostalo v tisku, politice i v sérii výstav uspořádaných 
v roce 2009, ale vyvstává v souvislosti se souborem 
řada otázek, mnoho z nich právě uměleckohistoric-
kých. Jak na takovýto soubor nahlížet z pohledu dějin 
umění? Jak jej vysvětlit po vizuální stránce? Jaké jsou 
umělecké a estetické kvality tohoto cyklu? Takto po-
ložené otázky lze zodpovědět za pomoci mnohých pří-
stupů, z nichž lze vybrat například dnes již zaběhnuté 
teorie britského historika umění Michaela Baxandal-
la (1933–2008). S použitím jeho názorů na umění se 
tedy v tomto krátkém příspěvku pokusím podívat se 
na Muchovu Slovanskou epopej v trochu jiném světle, 
než do kterého ji většinou staví dějiny umění či novi-

nové články. Nejde mi však o nějakou rehabilitaci to-
hoto umělce či jeho slovanského cyklu, ale spíše o vy-
tvoření jiného pohledu na toto dílo především s použi-
tím konceptů intence a dobového oka.1 Z toho důvo-
du se zde nebudu zabývat jednotlivými díly Slovanské 
epopeje a jejich ikonologií či stylem, ale spíše diskur-
zem, do kterého byly v době jejich vzniku zasazeny, 
a okolnostmi, za kterých byly vytvořeny.

Baxandall na začátku své knihy Patterns of Intention 
tvrdí, že nevysvětlujeme obrazy, ale poznámky o nich.2 
Zabýváme se tedy spíše interpretacemi, které z díla činí 
jakýsi vlastní meta-obraz, který je výkladem subjekti-
vizován a historizován. Od okamžiku prvního před-
stavení Muchovy Slovanské epopeje veřejnosti o ní byla 
napsána řada kritických článků interpretujících cyklus, 
které dodnes naše vnímání tohoto díla ovlivňují. Nyní 
se z něj stal zástupce sebe sama – na jeho místo v his-
torii umění se již nepřihlíží a soubor momentálně žije 
spíše jako soubor článků o svém vhodném umístění.

Podle Baxandalla je výklad uměleckého díla ovliv-
něn řadou faktorů, jako je naše paměť, předchozí zku-
šenosti s jinými obrazy a živými či neživými objekty, 
znalost prostorových vztahů, proporcí či barev.3 S tě-
mi si divák obraz dává do souvislosti a činí si o něm 
závěry. V tomto ohledu ale lze Muchu a jeho Slovan-
skou epopej jen stěží srovnávat s dílem jeho současníků, 
kteří se v dějinách českého umění vyskytují nejčastěji 
(mám teď na mysli „kanonické“ představitele českého 

Kdy dobrý záměr nestačí: 
Slovanská epopej Alfonse Muchy v oku doby

M F

Alfons Mucha (1860–1939) je jedním z mála tvůrců, jehož umělecká tvorba, na kterou se vždy pohlíželo s ne-
malými rozpaky, dnes vyvolává žhavé diskuze. Ty se však většinou odehrávají na mediálním či politickém poli, 
mimo oblast umělecké kritiky. Dějiny umění jako disciplína většinou pomíjejí Muchovu gra�ckou tvorbu jako 
nižší a komerčně příliš zprofanovanou formu umění a je pravdou, že reprodukce Muchových sentimentálních 
plakátů lze nalézt na rozličných, často nehonosných místech – od hrnečků přes dopisní soupravy až po kalendá-
ře, které z určitého důvodu visí na záchodcích našich babiček.
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a evropského modernismu počátku 20. století), a vy-
světlení vizuální i obsahové náplně je nutné hledat 
jinde. Zde může opět napomoci Baxandall a jeho po-
jem dobového oka, které si všímá toho, jak lidé v ur-
čité kultuře a společnosti vnímají obrazy podobným 
způsobem na základě společně sdílených zkušeností 
a praktik. Umělec se svými obrazy přizpůsobuje nejen 
dobovému vkusu a zvolenému způsobu zobrazení, ale 
třeba i soudobé ideologii či potřebám trhu. Baxandall 
v tomto smyslu hovoří o intenci, záměru uměleckého 
díla a důvodech, které umělce vedly k tomu, že zvolí 
právě takové či jiné zpracování uměleckého díla. In-
tencí v tomto smyslu rozumí právě „pojem popisují-
cí vztah mezi obrazem a okolnostmi [jeho vzniku]“,4 
které v případě Slovanské epopeje důležitě ovlivňují její 
interpretace a recepci.

Slovanská epopej v oku doby

Alfons Mucha je většinou představován jako komerční 
umělec, jehož dekorativní styl uplatňovaný na plaká-
tech, špercích, nábytku a podobně je většinou dějinami 
umění pomíjen jako forma „nižšího“ umění. Mucha se 
objevuje z valné části v publikacích o secesním designu 
či jako téma výpravných obrazových monogra�í urče-
ných pro široké publikum. Jako serióznějšího umělce, 
který si za témata volil náměty i náročnější než gra�c-
ké návrhy, především portréty nebo témata z historie 
a folklóru, se pokusily Muchu ukázat výstavy uspořáda-
né v roce 2009 v Brně, Budapešti, Vídni, Montpellier 
a Mnichově.5 Představily i Muchovu Slovanskou epopej, 
kterou umělec vytvořil mezi lety 1910 a 1926 jako osob-
ní zpověď z vlastních citů k českému národu a slovan-
ství. V této době se Mucha vrátil z Paříže do Čech, kde 
namaloval těchto dvacet monumentálních pláten z his-
torie a současnosti Slovanů a Čechů, z nichž nejmenší 
má přes 4 x 4 metry a největší více než 6 x 8 metrů. Pro 
zobrazení historických událostí, které osobně považoval 
za důležité, Mucha zvolil historizující styl, který byl in-
spirován malbou českých umělců 19. století, především 
Vojtěcha Hynaise a Václava Brožíka, který však mnozí 
Muchovi kritici považovali za značně opožděný.

Podle Baxandalla vychází obsah uměleckých děl 
z kontextu, ve kterém se umělec i jeho publikum po-

hybuje, a to platí i pro Slovanskou epopej. Tematicky 
na ni měly vliv různé �lozo�cké a politické postoje 
současnosti a minulosti, se kterými se Mucha setkal 
a v něž věřil. Jejich množství však přispělo k ideolo-
gické rozpolcenosti díla – v epopeji se nachází četné 
odkazy na humanismus, panslovanství, svobodné zed-
nářství či některá náboženství (pohanství, pravoslaví, 
protestantství). Výběr témat spočíval na Muchově roz-
hodnutí, ale byl ovlivněn i jeho konzultacemi s tehdej-
šími historiky, mezi kterými byl například T. G. Ma-
saryk či Francouz Ernest Denis. Vliv Masarykova po-
stoje k české historii je patrný z mnoha obrazů, napří-
klad vyobrazení husitského hnutí, včetně Mistra Jana 
Husa a bitvy na Vítkově, dále myslitelů Chelčického 
a Komenského a vypuštění odkazů na katolickou mi-
nulost českých zemí. 

Dalším stěžejním motivem cyklu se stalo slovanství 
a slovanská vzájemnost – na počátku 20. století však 
Muchova propagace jednoty „slovanských národů“, 
převzatá od Palackého, nebrala ohled na politické pro-
měny ve střední Evropě a obrat budoucího Českoslo-
venska směrem na Západ. Muchovy náznaky možnosti 
sjednocení Slovanstva pod záštitou Ruska sice re�ekto-
valy obnovenou myšlenku novoslovanství, přežívající 
například v politice Karla Kramáře, který ještě v roce 
1914 vyjednával možnost vytvoření Slovanské monar-
chie pod ruskou správou, ale v prostředí ustavující se 
demokratické republiky působily zastarale.

I společenské prostředí, ve kterém se Mucha vět-
šinou pohyboval, mělo na výsledný vzhled epopeje 
a její recepci nemalý význam. V mnoha obrazech se 
nalézají odkazy na ruskou historii a současnost, kte-
ré pocházejí z vlivu, který na cyklus měl jeho patron, 
Charles Richard Crane. Mucha se s tímto americkým 
milionářem seznámil v roce 1904 při jedné ze svých 
cest do USA. Crane měl o Slovany a o Rusy především 
dlouhodobý zájem (několikrát navštívil Rusko a v roce 
1895 se v Praze zúčastnil Národopisné výstavy česko-
slovanské) a vlastnil bohatou sbírku ikon.6 Navíc byl 
osobním přítelem a později i příbuzným T. G. Masary-
ka (jedna z Cranových dcer se vdala za Jana Masaryka) 
a udržoval těsné kontakty s českými politiky i uměl-
ci.7 Mucha, který ke zhotovení monumentálního cyklu 
k oslavě slovanství hledal v USA �nanční podporu, ji 
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našel právě v Cranovi, představiteli americké vyšší tří-
dy, která měla české a slovanské obecně v oblibě a pro-
dloužila život i Muchově secesnímu stylu a historizu-
jící malbě.8 Mucha také svoji image excentrického slo-
vanského umělce sám přiživoval tím, že se nechal pro 
tisk fotografovat ve vyšívané moravské haleně a zaklá-
dal si na svém cizím přízvuku.9 Dlouho do 20. století se 
také o Muchovi ve Spojených státech objevovala řada 
článků, která ho označovala například za „největšího 
žijícího dekorativního umělce na světě“10 a „jednoho 
z předních malířů nástěnných maleb na světě“.11 

Slovanská epopej je také výsledkem Muchova osob-
ního přesvědčení a faktu, že většinu obsahu si určil 
umělec sám. To se promítá i do náboženského podtex-
tu cyklu. I když není obsahově jednoznačně přikloněn 
žádné víře, často se v něm opakuje motiv metafyzic-
ké bytosti vznášející se v pozadí nad smrtelníky. Tato 
bytost, ať už je Pannou Marií či pohanskými bohy, 
představuje důležité vodítko pro částečné pochopení 
�lozo�ckého pozadí Slovanské epopeje. Zařazení tako-
véto bytosti do obrazu lze totiž přičíst Muchovu du-
chovnímu přesvědčení a jeho propojení se svobodný-
mi zednáři. Mucha byl do řádu iniciován v roce 1898 
v Paříži a aktivně v něm působil i po návratu do Čech. 
Do jeho díla se tak často promítá symbolika zednář-
ství – v plakátech, knižních ilustracích či návrzích čes-
koslovenských bankovek se objevují odkazy a symbo-
ly zednářů, jako například spirála, kružidlo, úhelník, 
klíč či ozubené kolo.12 Nejmarkantnějším odkazem na 
zednářství v Slovanské epopeji je ale kromě metafyzic-
ké náplně i její poselství, které se Mucha snažil cyklem 
vyjádřit. Celkově kladl důraz na vzdělávací účel svého 
díla a chtěl jím mimo jiné přispět k etickému a mo-
rálnímu povznesení člověka. Tomu nasvědčuje i výběr 
některých námětů, které jsou součástí cyklu a zdůraz-
ňují roli vzdělávání a gramotnosti, tolik prosazované 
zednáři (viz obrazy Zavedení slovanské liturgie, vyob-
razení Jana Husa, Petra Chelčického, Jana Amose Ko-
menského, Bratrské školy v Ivančicích ad.).

Kromě obsahové náplně Slovanské epopeje, ovliv-
něné řadou �lozo�ckých a myšlenkových proudů, lze 
kontext pro pochopení „opožděného“ stylu tohoto 
celku také vysvětlit v souvislosti s dalšími Muchový-
mi díly, které ji buď předcházely, nebo doprovázely. Ty 

totiž formovaly jednak styl samotného celku a jednak 
v některých případech vyprovokovaly první kritické 
názory na Muchovo dílo, které se později opakovaly 
při představení Slovanské epopeje. Precedenty k cyklu 
lze tak najít již v tvorbě spjaté s Muchovým pobytem 
v Paříži. Mucha byl tenkrát požádán rakouskými úřa-
dy, aby navrhl bosenský pavilon pro Světovou výstavu 
připravovanou pro rok 1900. Území Bosny a Hercego-
viny se totiž od roku 1878 nacházelo pod protektorá-
tem Rakouska-Uherska, které pařížskou výstavu vidělo 
jako vhodnou příležitost ukázat svou osvícenou správu 
této provincie.13 Stal se tudíž důležitou součástí habs-
burské expozice i proto, že vedle samostatných pavilo-
nů Rakouska a Uherska to byl také jediný regionální 
pavilon monarchie, který byl v Paříži představen, a tím 
i pro prezentaci státní moci a jejímu přístupu k men-
šinám značně důležitý.

Mucha byl požádán, aby pro bosenský pavilon při-
pravil historické, alegorické a náboženské výjevy ze ži-
vota jižních Slovanů: nejstarší historii, příchod Slova-
nů, první křesťany a ostatní náboženské skupiny. Na-
maloval i mytologické výjevy a alegorický obraz Bosna 
nabízí své produkty Světové výstavě.14 K přípravě těchto 
obrazů Mucha procestoval Bosnu a Hercegovinu, kde 
vytvořil četné skici, jež posléze použil jak k přípravě 
pavilonu, tak i ve svých pozdějších dílech. A byla to 
ostatně právě práce na bosenské zakázce, která Muchu 
přivedla na nápad vytvořit také obraz národních dějin 
Čechů a Slovanů a jejich boje za samostatnost. Není 
také bez zajímavosti, že k cestám po jižní a jihovýchod-
ní části Rakouska-Uherska dostal Mucha od rakous-
kých úřadů zdarma permanentku na dráhu i �nance. 
Spolu s jeho kritiky tak lze Muchův patriotismus, jenž 
ho vedl k namalování obrazů s národním poselstvím, 
vidět přinejmenším jako �exibilní a schopný přizpůso-
bení se zakázce či patronovi, bez ohledu na jeho původ 
či vztah k českému (tj. národnímu) kontextu. 

Vedle podobných zakázek, které lze považovat za 
doklad Muchových podnikatelských schopností, se 
v roce 1912 pustil do výmalby části tehdy dokončo-
vaného Obecního domu v Praze, pro který vytvořil 
alegorie lidských vlastností a české historické osobnos-
ti. V této zakázce můžeme také vidět zárodky pozděj-
ší ostré kritiky, která se na Muchovo dílo snesla z řad 
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českých odborníků a umělců. Celý Obecní dům byl již 
při dokončení – které se konalo ve stejném roce jako 
například dostavba domu U Černé Matky Boží – ostře 
napadnut jako výraz zpátečnických snah.15 Modernisté 
zkritizovali Muchův styl pro jeho „směšnou monumen-
talitu“ a dekorativnost a nedostatek snahy vytvořit ideo-
logický a hmotný celek s vnitřní architekturou Obec-
ního domu.16 Celá secesní stavba se však stala trnem 
v oku i českým konzervativním nacionalistům, pro kte-
ré zase představovala vídeňský import, jež nerespekto-
val tzv. český národní styl vytvořený v 19. století.17 

Baxandallův názor, že nevysvětlujeme obrazy, ale 
poznámky o nich, je v tomto případě víc než uplatni-
telný. Kritika, která se na Muchu snesla v souvislosti 
s výzdobou Obecního domu či později Slovanskou epo-
pejí, ovlivňuje naše vnímání jeho díla dodnes. K Ba-
xandallovu názoru dodává Martin Kemp, že „popisu-
jeme ty aspekty našich myšlenek, které jsou náchylné 
k vytváření verbálních ekvivalentů“.18 Obrazy se tedy 
vysvětlují pomocí jazykových a interpretačních strate-
gií, které jsou nám v tu kterou chvíli dostupné a kte-
ré jsou běžné v dobovém kontextu – v tomto přípa-
dě nástupu modernismu v české společnosti počátku 
20. století. Ten měl konkrétní představu o tom, jak má 
moderní umění vypadat, a do ní Mucha se svojí histo-
rizující a dekorativní tvorbou nezapadal.

Recepce Slovanské epopeje

Slovanská epopej se tedy stala kontroverzním téma-
tem, a to již před svým dokončením a po jejím pře-
dání českému národu v roce 1928. Národně oriento-
vané noviny ji sice označovaly za „chloubu českého 
moderního malířství, prosyceného hluboce působící 
duchovní silou slovanské rasy“19 a za „nadlidský vý-
kon“, který bude „zářit jako příkladný dokument“20 
Muchova usilovného snažení o povznesení slovanské-
ho národa, tyto pozitivní reakce však byly rychle za-
hlazeny mnohem energičtější kritikou. Jelikož po první 
světové válce myšlenka slovanské jednoty ztratila – jak 
již bylo řečeno – na významu, který měla v 19. sto-
letí, její kritici, jako například František Žákavec, se 
obrátili proti povrchnímu zobrazení slovanských rysů 
a stereotypů, které z Muchova díla činí spíše dekora-

tivní než slovanskou záležitost.21 Tento historik umění 
na díle kritizoval kupříkladu užití stereotypních kula-
tých obličejů u děvčat, slovanských „měkkých“ barev 
či lidových krojů. 

V rámci kritického ohlasu se stejně jako v součas-
nosti i ve dvacátých a třicátých letech mnozí ptali, co 
se Slovankou epopejí po jejím předání českému národu 
dělat. Tuto nerudovskou otázku si položil i Josef Čapek 
v článku Kam s ní?, v němž sice uznal Muchovu inten-
ci, ale upozornil, že dílo nemá ony umělecké kvality, 
pro něž by stálo za to vystavit mu zcela nové muzeum, 
které Mucha pro dílo žádal.22 Pro Čapka byl takto mo-
numentální cyklus pro Prahu spíše nepohodlný dar po-
dobný těm, za které se poděkuje a předají se dál.23 Pavel 
Kropáček zase zhodnotil Slovanskou epopej jako jasnou 
a zbytečnou chybu, která jen poškozuje umělecké vý-
kony, pro které by měl Mucha být připomínán – jeho 
secesní tvorbu. Podotkl také, že Slovanská epopej by se 
neměla hodnotit pro své estetické hodnoty, ale spíše 
jako zajímavý historický doklad určitého významu.24 

Radikální avantgarda v čele s Karlem Teigem spo-
jila Muchovu epopej s pokračováním konzervativní-
ho reakčního romantismu a kapitalistickou buržoaz-
ní kulturou.25 Romantismus byl pro Teiga posledním 
uceleným slohem v tradičním slova smyslu a „počát-
kem hlubokého rozkolu, který likviduje dosavadní 
slohovou jednotu a ruší slohovost vůbec“.26 O�ciál-
ními a poplatnými představiteli romantismu a jeho 
„nejměšťáčtější banality“ byli pro něj Hans Makart, 
Horace Vernet, Jean-Louis-Ernest Meissonier a čeští 
umělci jako Brožík, Hynais a Mucha se svou Slovan-
skou epopejí.27 Mucha, který mnohé zakázky opravdu 
vyhotovil pro vyšší třídu zvláště v Americe, byl tedy 
zařazen Teigem mezi představitele buržoazní kultury 
a společnosti, jež dává přednost akademickému a ko-
merčnímu kýči a uchovává tradicionalistické, konzer-
vativní akademické hodnoty v umění.

Závěrem

Muchova osobní intence přispět Slovanskou epopejí 
k povznesení českého národa a národů slovanských 
krásou obrazů, uchovat v ní národní tradice, vyjád-
řit jí vlastní patriotismus a prosadit se jako seriózní 
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umělec se tedy ve většině případů v minulosti i součas-
nosti setkala s nepochopením.28 Hlavních důvodů bylo 
několik. V době dokončení Slovanské epopeje se česká 
společnost radikálně odlišovala od té, kterou Mucha 
znal ve chvíli svého odchodu do Francie i v okamži-
ku, kdy se začala myšlenka tohoto cyklu rodit. Západ-
ně orientovaná demokracie první republiky zatlačila 
idealistické vlastenectví a panslovanství 19. století do 
pozadí. Akademická historizující malba sice v někte-
rých sférách přežívala, ale nástup moderních umělců 
a kritiků uměleckému životu dominoval.29 Muchovo 
umělecké i osobní propojení s buržoazií a komerčním 
uměním a jeho historizující styl do moderně smýšlejí-
cího prostředí nezapadaly. 

Společensko-kulturní kontext, ve kterém se Mucha 
viděl a pro který dle svého přesvědčení tvořil, se tak ra-
dikálně lišil od prostředí, v němž se pohybovali kritici 
a umělci české moderny. Zkušenosti a znalosti obou 
okruhů, podle Baxandalla formující chápání umělec-
kých děl, vedly k pochvalnému, či naopak kritickému 
vyzdvižení odlišných kvalit a intencí v jeho díle. Mu-
cha, který byl vlastním zadavatelem cyklu, věřil, že jím 
vyjadřuje nejen své osobní přesvědčení, ale i obecněj-
ší intenci svého národa. Pominul však fakt, že se jeho 
publikum neskládá pouze z buržoazie, pro kterou byl 
zvyklý pracovat a v jejímž okruhu se pohyboval, ale 
že většinu (kritických) poznámek o jeho díle pronese 
česká moderna a avantgarda, jejíž zkušenosti a prakti-
ky se zcela odlišovaly – její dobové oko bylo zaostřeno 
na zcela jiné kvality a intence uměleckého díla. Ve vý-
sledku lze tedy Slovanskou epopej spíše vnímat – spolu 
s Kropáčkem – jako zajímavý historický doklad o pře-
žívání konzervativních a historizujících myšlenek v ur-
čité vrstvě českého umění i intelektuálního života.
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Téma: Tocqueville
Hugh Brogan: Alexis de Tocqueville. 
Prorok demokracie ve věku revoluce. 
CDK, Brno 2011

TOCQUEVILLOVO POJETÍ HISTORIE

I H

Alexis de Tocqueville měl jako autor úspěch už za své-
ho života. Na rozdíl od mnoha dalších stejně úspěš-
ných autorů však jeho jméno neupadlo v zapomnění 
a jeho práce jsou vydávány dál ještě 150 let po jeho 
smrti. Částečně je tento úspěch vysvětlitelný námě-
ty, jimiž se zabýval: demokracií v Americe a zapoje-
ním francouzské revoluce do širšího kontextu. Ale ani 
tato témata nejsou natolik výjimečná, aby bylo možno 

úspěch Tocquevillova díla svádět jen na ně. Jeho dů-
vod bude muset být ve způsobu jejich zpracování a ve 
formě Tocquevillova myšlení.

R. Rémond se touto otázkou zabývá v souvislos-
ti s obnovením zájmu o Tocquevilla v sedmdesátých 
letech 20. století. Vidí jeho příčiny v kvalitách Toc-
quevillova díla. Tocqueville byl podle něho vynikající 
pozorovatel, a navíc dokázal ve svém díle spojit zájem 
o to, co je dnes rozdělené mezi sociologii, historii a po-
litickou vědu. Měl schopnost hledat příčiny a nacházet 
podstatné.1 Podle jeho názoru „Tocqueville je �lozo-
fem dějin, ale takovým, který se neustále odvolává na 

Hughu Broganovi trvalo téměř čtyřicet let, než dokončil 
svou knihu o významném francouzském politikovi a histo-
rikovi, který je dnes snad stejně známý jako jeho současník 
Karel Marx. Na vině nebyla autorova nesoustředěnost, ale 
potíže s dostupností pramenů. Nakonec je ale možno pova-
žovat Broganovu biogra�i za velmi vydařenou – už se bez 
ní rozhodně neobejdou žádné další úvahy o Tocquevillově 
životě a díle. Díky Velvyslanectví USA v Praze vychází prá-
vě nyní v CDK tato působivá a vyvážená publikace česky: 
vydavatel chce podpořit recepci Tocquevillova historického, 
politologického, sociologického a do jisté míry prorockého 
díla v českém prostředí, neboť právě pro tyto oblasti je jeho 
odkaz zásadní. Mnoho otázek, které si kladl Tocqueville 
v souvislosti s revolucemi, legitimitou vlády, povahou po-
litických režimů, lidského myšlení a mentalit, je kupodivu 
velmi aktuálních dodnes, jak dosvědčují současné humanitní 
disciplíny, které se na předvídavého Francouze nezřídka odvolávají. Broganova kniha, jak napsal ve své velké re-
cenzi Alan Ryan, je knihou Tocquevillova velkého přítele, kniha hlubokých poznatků, ale na druhé straně kniha 
kritická: „Je napsána se směsicí hluboké lásky a výbuchů podrážděnosti, jimiž se vyznačuje vydařené manželství, 
trvá-li dost dlouho.“ K vydání této vpravdě vydařené publikace redakce Kontextů připravila soubor několika 
příspěvků odborníků, kteří se Tocquevillem a jeho dílem zabývají v českém prostředí.

jh
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zkušenost skutečnosti a jemuž kontakt s dokumenty 
a svědky ušetří dobrodružné úvahy, které příliš často 
vadí �lozo�ckým pokusům o dějiny“.2

Do jisté míry tak zájem o Tocquevilla paradox-
ně čerpá ze skutečnosti, že Tocqueville žil a tvořil ve 
světě, v němž ještě neexistovala tak přísná specializace 
mezi jednotlivými humanitními vědami. Tato skuteč-
nost činí jeho dílo přitažlivější, živější a – díky tomu, 
že tehdy nebyly vypracovány speci�cké metody vědec-
kého přístupu v těchto vědách – paradoxně také čti-
vější. Tocqueville sám i ve svém díle o Americe, které 
bychom dnes mohli označit jako politologické, zdů-
razňuje význam minulosti. Je to ona, která ovlivňuje 
osud národa,3 a proto je nutno k ní přihlížet, jak to 
dělá v Demokracii v Americe, nebo ji přímo zkoumat, 
jak se ukazuje ve Starém režimu a revoluci. Přitom je 
dalek toho, aby současné jevy vysvětloval příliš často 
minulostí jako takovou. Naopak, je si vědom neopa-
kovatelnosti a novosti své epochy a v druhém dílu De-
mokracie v Americe píše, že „protože minulost už bu-
doucnost neosvětluje, tápe duch v temnotách“.4 Sna-
ží se tedy skloubit ve svém výzkumu to, co je možné 
vysvětlit odvoláním se na minulost, a to, co je možno 
chápat jako nové, a to vysvětlit například novým uspo-
řádáním společnosti.

Takovým způsobem postupuje i ve své analý-
ze vztahu starého režimu a francouzské společnos-
ti 19. století. Například v poznámce ke „světovosti“ 
nebo alespoň „evropskosti“ francouzské revoluce – na 
rozdíl od revolucí jiných – Tocqueville zdůrazňuje, že 
je třeba analyzovat to, co je na ní skutečně nové a od-
kud pochází její expanzivní energie.5 Také v Demo-
kracii v Americe si je vědom toho, že není možné his-
torické vysvětlení přehánět, aby bylo možné odhalit 
podstatu skutečně nového v nové společnosti. Varuje 
tedy před jakýmsi „anachronismem naruby“, tj. před 
snahou vykládat moderní společnost pojmy platnými 
ve společnosti staré.6 U Tocquevilla se tedy setkáváme 
s vyváženou snahou o historické, ale nikoli historicis-
tické chápání a vysvětlení současné společnosti. Ano, 
společnosti současné, protože i jeho historické dílo 
o starém režimu a revoluci bylo v mnohém inspirová-
no snahou porozumět tomu, co se děje s Francií o půl 
století poté.

Na knize o starém režimu a revoluci si F. Furet cení 
její metody, tj. požadavku odstupu mezi úmysly aktérů 
a historickou rolí, kterou hráli.7 Tento prvek skutečně 
v knize Starý režim a revoluce nacházíme, ale domní-
vám se, že důležitější je snaha použít této metody k od-
halení kontinuit a přeryvů mezi starou společností, re-
volucí a společností, jež z revoluce vzešla. Tuto snahu 
vyjádřil Tocqueville explicitně. Už na začátku knihy 
píše: „Velké revoluce, které sjednocují, vedou k tomu, 
že mizí příčiny, které k nim vedly, a tak se právě díky 
svému úspěchu stávají nesrozumitelnými.“8 Proto je 
nutné jít za ně, do starších dějin, a o to se Tocqueville 
snaží, když analyzuje nejenom období těsně před re-
volucí, náladu a smýšlení tehdejších lidí, ale také vý-
voj institucí, které se utvářely během středověku a na 
počátku novověku a jejich změny, jimiž procházely bě-
hem revoluce. Tocquevillovi přitom jde ještě o jednu 
věc: ukázat speci�čnost francouzské společnosti v dru-
hé polovině 18. století. Domnívá se totiž, že potíže, 
s nimiž se potýkala v předrevoluční době francouzská 
společnost, nebyly v Evropě ojedinělé, naopak, revolu-
ce se podle jeho názoru připravovala v mnoha evrop-
ských zemích. Vypukla však jedině ve Francii. A Toc-
queville se ptá proč.9

Podobná situace inspirovala i připravovaný, ale ne-
dokončený druhý díl knihy o starém režimu. V něm 
více než v díle prvním vystupuje do popředí skuteč-
nost, že kniha, ačkoli se s jejími zárodky setkáváme už 
dříve, byla v mnohém inspirována současnými politic-
kými událostmi: nástupem Napoleona III. Tocqueville 
se v té době stahuje z politiky a stále více si uvědomuje, 
že poprvé od konce revoluce z roku 1789 se blíží dik-
tatura.10 Proto zřejmě hledá paralely mezi situací konce 
18. století a situací své doby.

Přitom je třeba poznamenat, že na rozdíl od dneš-
ních historiků a vůbec všech těch, kdo jsou pozname-
náni novodobou tradicí společenských věd, se Tocque-
ville nevyhýbá souzení. Naopak, svůj postup sám vyjá-
dřil slovy „vyprávět a soudit zároveň“.11

Jiné aspekty jeho tvorby však Tocquevilla přibli-
žují moderní analýze historické a společenské situace. 
Např. R. Aron charakterizuje knihu o starém režimu 
a revoluci jako sociologickou interpretaci historické 
krize.12 Podobně F. Furet upozorňuje na to, že zde 
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Tocqueville odmítá tradiční způsob vyprávění a mo-
derním způsobem se pokouší zkoumat určité vybrané 
problémy. Výsledkem je obecná interpretace revoluce 
chápané jako sociálně politický jev. Přitom rozlišuje 
mezi obecnými příčinami a zvláštními krátkodobými 
příčinami.

Tento postup se prolíná celým Tocquevillovým 
uvažováním o dějinách. Jako příklad můžeme uvést 
už Demokracii v Americe. V jejím druhém díle srovná-
vá Tocqueville historiky působící v aristokracii a v de-
mokracii a vzápětí uvádí vlastní stanovisko: „Myslím, 
že neexistuje doba, kdy by nebylo nutno připisovat 
část událostí tohoto světa velmi obecným příčinám 
a jinou část zase velmi osobním vlivům. Tyto dva 
druhy příčin jsou zde vždycky; pouze jejich poměr 
se mění.“13 Z téže knihy se můžeme dovědět, které 
skutečnosti Tocqueville počítá k trvalejším příčinám. 
Jsou to podle něho alespoň v případě Ameriky a mra-
vů jejích obyvatel země, rasa a náboženství, ale hlavně 
rovnost a instituce, které z nich vyplývají.14 K příči-
nám podružným patří především činnost jednotlivců, 
jejichž nadání, vady i ctnosti zpomalují nebo urychlu-
jí přirozený chod osudu národů.15 Konkrétní ilustra-
ci tohoto názoru můžeme pozorovat v knize o starém 
režimu, kde zejména ve druhém díle komentuje činy 
jednotlivých historických osobností a ukazuje, jak 
ovlivnily konkrétní historické události, a to přede-
vším tak, že je buď zpomalily, nebo urychlily, případ-
ně pozměnily.16 Zdá se, že tento díl měl být věnován 
spíše tomuto typu příčin, zatímco příčiny strukturál-
ní byly popsány v dokončeném díle předchozím. Na 
druhé straně však problém národní povahy, kterou se 
zde chtěl Tocqueville také obsáhleji zabývat, by patřil 
spíše ke stálým příčinám. Tato nejasnost je pravděpo-
dobně dána i nedokončeností svazku, který jeho vy-
davatelé museli pracně rekonstruovat z Tocquevillo-
vých poznámek.

U Tocquevilla můžeme mluvit o zákonitosti lid-
ských dějin, která je chápána v návaznosti na vzor 
v přírodních vědách. V práci o sociální a politické si-
tuaci ve Francii kolem francouzské revoluce, kterou 
Tocqueville uveřejnil v r. 1836, se odvolává na Cu-
viera a píše, že podle něho „existuje nutný vztah mezi 
všemi částmi organizovaných těl, a to takový, že člo-

věk, který nalezne oddělenou část jednoho z nich, je 
schopen rekonstruovat celek. Taková analytická práce 
by mohla sloužit k poznání většiny obecných zákonů, 
které řídí všechny věci.“17 Připomínka Cuviera navozu-
je také analogii k souvislosti mezi strukturální a histo-
rickou zákonitostí, kterou podle mého názoru lze také 
u Tocquevilla nalézt.

R. Rémond poukazuje na to, že Tocqueville vychá-
zí z přesvědčení, že historický vývoj představuje hlu-
bokou jednotu a žádná společnost jí neuniká. Každá 
historie je svým způsobem univerzální. Navíc v kaž-
dém století je jeden dominantní faktor, který je třeba 
odhalit a ukázat jeho důsledky. Pro 19. století to byl 
nevyhnutelný vývoj k demokracii.18 

Tocqueville také varuje před přehnanou snahou ze-
jména demokratických historiků hledat obecné. Z té-
to víry by mohla vyplynout víra v působnost nějakých 
vyšších příčin, kterým se člověk musí podřídit, a tedy 
fatalismus. V tom Tocqueville vidí nebezpečí, které 
by spočívalo v ochromení dalšího chodu společnos-
ti.19 Tocqueville se tedy snaží nalézt jakousi rovnováhu 
mezi tím, co můžeme označit za objektivní podmínky, 
příčiny a zákony, a tím, jak mohou chod společnosti 
ovlivňovat lidé prostřednictvím své činnosti, mj. i čin-
nosti zákonodárné.

Mimo jiné kritizuje tehdy oblíbený geogra�cký de-
terminismus v otázce mravů. Tvrdí, že mravy národů 
se v dějinách mění. Proto na ně musí působit nějaké 
jiné příčiny, příčiny, které jsou na rozdíl od neměn-
ných přírodních podmínek proměnlivé.20 Přírodní 
okolnosti nemají podle jeho názoru na osud národů 
tak velký vliv, jako se dosud myslelo. Daleko důležitější 
jsou zákony – zde má samozřejmě na mysli právní zá-
kony – a mravy.21 Přesto Tocqueville uznává jednu věc, 
kterou mají všichni lidé stejnou, a tou je jednotná lid-
ská povaha.22 Tocqueville proto ve svých pracích čas-
to používal psychologickou úvahu. Z našeho hlediska 
však to, co považoval za objektivní zákony, jsou často 
psychologické postřehy. Je ovšem důležité, že na rozdíl 
od geogra�ckého determinismu uznává závislost mezi 
společenským a politickým uspořádáním a mravy, kte-
ré jsou tím ovlivněny. Jednota lidské povahy byla podle 
jeho názoru zakryta zvláštními podmínkami jednotli-
vých společností, které vedly k rozdílným pohledům 
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na totéž lidské jednání. Vyrovnání životních podmí-
nek dokonce vede k tomu, že ve společnosti vzrůstá 
mírumilovnost.23

Tocquevillovy názory na vztah jednotlivých fakto-
rů k utváření společenského zřízení lze ilustrovat na 
jeho rozboru příčin vedoucích k udržení demokratic-
ké republiky ve Spojených státech. Rozlišuje: 1. zvlášt-
ní a nahodilou situaci Ameriky, 2. americké zákony 
a 3. zvyky a mravy, tj. demokracii a republikánské 
křesťanství.24 R. Aron v této souvislosti poznamenává, 
že v těchto podmínkách lze rozlišit pořadí důležitosti. 
Zatímco nahodilá situace tvoří jen příznivou podmín-
ku pro rozvoj americké demokracie, jsou důležitější zá-
kony a ještě důležitější zvyky a mravy.25 

Není tedy možné přeceňovat činnost zákonodárců. 
Tocqueville se o jejich působení na některých místech 
vyjadřuje velmi rezervovaně: „Zákonodárci se někdy 
podaří po vynaložení nesmírného úsilí ovlivnit nepří-
mo osud národů, a pak se velebí jeho genialita, ačkoli 
často geogra�cká poloha země, s níž nemůže nic po-
řídit, stav společnosti, který se vytvořil bez jeho při-
činění, mravy a ideje, jejichž původ mu není znám, 
výchozí postavení, které rovněž nezná, to vše vtiskuje 
společnosti dynamiku, proti níž marně bojuje a která 
ho sama strhává.“26

Na druhé straně však přesto připisuje zákonům 
a zákonodárci určitý význam, např. v prvním díle De-
mokracie v Americe píše, že jeho cílem bylo právě na 
příkladu Ameriky ukázat, že zákony a především mra-
vy mohou umožnit demokratickému národu, aby zů-
stal svobodný.27 

Dalším faktorem, který podle Tocquevillova názo-
ru ovlivňuje osudy národů, je jejich národní povaha. 
Tento pojem se objevuje především v knihách o sta-
rém režimu, kde se Tocqueville konkrétně zabývá ná-
rodní povahou Francouzů, bez jejíhož pochopení – jak 
soudí – by nebylo možno vysvětlit to, co se odehrálo 
v jejich historii.28 Jeho úvahy o povaze Francouzů jsou 
však pouhou sociálně psychologickou re�exí bez větší-
ho podkladu. V celkovém pohledu na národní povahu 
Francouzů je Tocquevillovo stanovisko poněkud roz-
porné. Zdůrazňuje sice velikost Francouzů, ale záro-
veň jim vyčítá nedůslednost v lásce ke svobodě. Jejich 
ochota zříci se za určitých podmínek svobody je podle 

jeho názoru dána právě jejich charakterem,29 případ-
ně tím, že u nich nad láskou ke svobodě převažuje lás-
ka k rovnosti. Právě ta činí z Francie potenciální oběť 
despotismu.30

Zatímco mravy, zákony, instituce, obecně lidská 
nebo národní povaha mohou Tocquevillovi sloužit 
jako prostředky pro vysvětlení historických událostí, 
hospodářství má u něho jinou roli, ačkoli se v jeho díle 
hospodářský zřetel objevuje také. Stojí ovšem poněkud 
v pozadí, stejně jako ohled na vědu.31

Tento aspekt historického vývoje Tocqueville sku-
tečně nevidí. Je to tím pozoruhodnější, že působil 
v době, která začala být vědou a průmyslem fascino-
vána a že měl zkušenosti jak z Ameriky, tak z Anglie. 
Konečně nemusíme chodit tak daleko, význam vědy 
byl oceňován i ve Francii. 

Pokud jde o hospodářství a jeho rozmach, je tomu 
poněkud jinak. Tocqueville je sice nechápe jako možný 
vysvětlující moment, ale jeho rozmach bere na vědo-
mí jak v knize o Americe, tak v knize o starém režimu. 
Většinou je ale pozoruje ve vztahu k institucím. 

Ještě daleko jasnější je situace v knihách o starém 
režimu, kde se opět setkáváme především s otázkou 
vztahů institucí a hospodářství, přičemž úroveň hos-
podářství v mnohém podle Tocquevilla závisí na stavu 
institucí. Tocquevillův zájem o hospodářství je vidět 
i z jeho stránek v připravovaném druhém dílu, a to 
zejména v souvislosti s Tocquevillovými poznámka-
mi o Turgotovi.32 Jen zřídka se setkáme s poznámkou 
o vlivu politické události na hospodářství: každá revo-
luce má podle Tocquevilla devastující vliv na obchod 
a průmysl.33

Chceme-li shrnout Tocquevillovy obecné názory 
na dějiny a jejich chod, lze konstatovat, že Tocqueville 
se nesoustřeďuje na vyprávění o historických událos-
tech, ale hledá něco za nimi, co by je mohlo učinit po-
chopitelnými. Nepřehlédnutelný je fakt, že sice uznává 
existenci neměnných zákonů, ale není s to je vysvětlit. 
V této souvislosti se spíše odvolává na nutnost jako 
takovou, prozřetelnost nebo boha. Dalším vysvětlu-
jícím principem historických událostí a koneckonců 
i trendů jsou mu instituce, mravy a lidská, případně 
národní povaha.
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TOCQUEVILLE 
A ZAHRANIČNÍ POLITIKA

P V

V souvislosti s chystaným vydáním životopisu Alexi-
se de Tocquevilla je vhodné se alespoň krátce věnovat 
jeho myšlení o zahraniční politice a mezinárodních 
vztazích. Ačkoliv jeho jméno obvykle není spojováno 
se studiem mezinárodní politiky, některé pasáže v jeho 
nejslavnější knize Demokracie v Americe poukazují na 
schopnosti a problémy demokratických států s usku-
tečňováním efektivní zahraniční politiky. Kromě toho 
se samotný Tocqueville ve své politické kariéře k teh-
dejším problémům zahraniční a koloniální politiky 
mnohokrát vyjadřoval a jediná kabinetní pozice, kte-
rou během ní krátce zastával, byla funkce ministra za-
hraničních věcí v Barrotově vládě (1849).1

Lze jen spekulovat, zda poměrně malý zájem řady 
obdivovatelů Tocquevillova díla o jeho myšlení o za-
hraniční politice nemá své kořeny v jejich nejistotě, ja-
kým způsobem se postavit k tomu, co Roger Boesche 
nazval „temnou stránkou“ Tocquevilla. Tou je podle 
jeho názoru zejména Tocquevillova chvála války a ev-
ropského imperialismu.2

Je třeba přiznat, že pozorný čtenář najde v Tocque-
villových projevech a dílech pasáže věnující se proble-
matice války, které se zdají být značně rozporuplné. 
Na některých místech jednoznačně hovoří o tom, že 
válka je zlo, a považuje ji za hrozbu svobodě a demo-
kracii. Varuje, že může zrodit revoluční síly, které roz-
vrátí sociální struktury udržující stávající republikán-
ské ctnosti, a současně si všímá toho, jakým způsobem 
přispívá k centralizaci státní moci a posilování autori-
tářských institucí. Na jiných místech svých textů však 
považuje válku za legitimní nástroj mezinárodní poli-
tiky, kritizuje ty, kdo ji zcela odmítají, a argumentuje, 
že demokratické státy musí být připraveny k použití 
ozbrojené síly na obranu svých národních zájmů. Bě-
hem svého krátkého působení ve funkci ministra za-
hraničí Tocqueville podpořil pokračování francouzské 
vojenské expedice v Římě na podporu papeže Pia IX. 
a různé veřejné projevy i soukromá koresponden-
ce naznačují například jeho souhlas s pokračováním 



46 Kontexty 4/2011 47Téma

francouzské vojenské expedice a kolonizace Alžírska, 
s účastí Francie v krymské válce či s vojenskými akce-
mi Velké Británie proti Číně.

Jak lze tuto zdánlivou rozporuplnost Tocquevillo-
vých postojů vysvětlit? Již zmíněný Boesche se domní-
vá, že na vině byly zbytky Tocquevillovy aristokratic-
ké citlivosti, které jej přivedly k mylnému přesvědčení 
o důležitosti národní pýchy, slávy a cti.3 Není pochyb 
o tom, že tyto hodnoty jsou pro Tocquevilla skutečně 
důležité, avšak Boescheho vysvětlení, proč jim přisu-
zoval takovou důležitost, není zcela přesvědčivé. Na-
vzdory svému aristokratickému původu totiž Tocqeu-
ville ve svých analýzách americké demokracie i později 
„Starého režimu“ dokázal, že netrpí sentimentální nos-
talgií po minulosti, která byla vlastní řadě jiných po-
tomků aristokracie. Mnohem blíže pravdě se mi proto 
zdá být vysvětlení, které nabízí v jedné své studii Da-
vid Clinton.4

Klíčem pro pochopení Tocquevillova pohledu na 
zahraniční politiku a mezinárodní vztahy je podle 
Clintona to, že Tocqueville vychází z primátu domá-
cí politiky nad politikou mezinárodní. Mezinárodní 
otázky jsou pro něj zajímavé primárně v tom smys-
lu, do jaké míry jsou spojeny se zachováním svobody 
jednotlivce a občanských ctností.5 V souvislosti s tě-
mito hodnotami pak Tocqueville považuje za důleži-
tou pokračující existenci systému jednotlivých států. 
K uchování veřejných ctností, které jsou důležité pro 
zdravé fungování liberálních demokratických institucí, 
je třeba, aby občané měli přístup k vládním institucím 
a viděli, že jejich rozhodování a účast na veřejném ži-
votě mají vliv na efektivitu vládnutí. Čím vzdálenější 
je vládnoucí autorita občanům, tím méně jsou ochot-
ni jí poskytnout svou loajalitu a vystupovat na obranu 
veřejného zájmu. Soustředí se spíše na sledování svých 
soukromých zájmů, což může vyústit až v krátkozraký 
materialistický individualismus a v úpadek demokra-
tických institucí, který postupně přemění občany státu 
v jeho „poddané“.

Tocqueville současně soudí, že k udržení této loa-
jality a ochoty občanů k obětem na obranu veřejného 
zájmu je třeba, aby samotné státy svým občanům do-
kazovaly, že jsou jich hodny. V oblasti zahraniční poli-
tiky z toho pro něj vyplývá, že státy musí být ochotny 

bránit své zájmy (v případě potřeby i vojenskou silou) 
a mít schopnost uskutečňovat to, co nazývá „heroic-
kými činy“. V tomto smyslu je jeho představa skuteč-
ně sporná, neboť počítá s tím, že za určitých okolnos-
tí se státy mohou rozhodnout předvést svou vitalitu 
a schopnost jednat jen z toho prostého důvodu, aby 
ukázaly, že je s nimi třeba nadále počítat jako s důleži-
tými hráči mezinárodní politiky. Takové jednání při-
tom někdy může vyústit až ve válečný kon�ikt, který 
by mohl mít pro svobodu občanů a demokratický cha-
rakter státu velmi negativní důsledky. 

Tocqueville je nicméně přesvědčen, že stát, který 
ukazuje schopnost jednat a případně i bránit své zá-
jmy silou, nejenom posílí loajalitu občanů vůči svým 
demokratickým institucím, ale současně se snáze vy-
hne válce než stát, který sleduje bojácnou zahranič-
ní politiku. Dát najevo schopnost jednat ovšem pro 
něj rozhodně neznamená pouštět se do lehkovážných 

Alexis de Tocqueville jako člen Národního shromáždění 
a ústavního výboru. Jeho nejznámější portrét.
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zahraničněpolitických dobrodružství, která by u ji-
ných států mohla probudit obavy o jejich bezpečnost. 
Demokratické státy naopak mají v tomto smyslu vyka-
zovat zdrženlivost a připravenost k jednání by si měly 
vyhradit pro situace, v nichž jsou v sázce jejich důle-
žité zájmy.6 Zdrželivost ohledně situací, kdy se demo-
kratický stát rozhodne demonstrovat odhodlání pou-
žít ozbrojenou sílu, je pro Tocquevilla o to důležitější, 
neboť věří, že pokud se stát přece jen rozhodne vstou-
pit do války, je třeba, aby v ní vytrval až do vítězné-
ho konce.

Vyvarování se lehkovážným zahraničněpolitickým 
dobrodružstvím však pro Tocquevilla je jen jedním 
ze způsobů, jak mohou státy obětováním některých 
krátkodobých zájmů posílit fungování mezinárodní-
ho společenství, a tak nejlépe dlouhodobě garantovat 
zachování své existence a svobody. Neméně důležité je 
udržení systému rovnováhy moci, což podle něj vyža-
duje, aby státy jednaly na jeho obranu ještě předtím, 
než dojde k přímému ohrožení jejich zájmů. Konečně 
pak Tocqueville předpokládá, že kromě určitého kon-
sensu o právech, povinnostech a zájmech jednotlivých 
států, na němž stojí systém rovnováhy moci, je povin-
ností států směřovat tento konsensus liberálním smě-
rem.7 Z toho pak vyplývá i jeho kvali�kovaná a pro 
mnohé jeho dnešní obdivovatele kontroverzní podpo-
ra imperialismu, který je pro něj akceptovatelný jako 
součást „civilizační mise“ evropských států, která při-
praví podmínky pro nastolení demokracie a rovnosti 
v zaostalých společnostech Afriky a Asie.

Na závěr lze říci, že Tocquevillovy zahraničněpoli-
tické postoje jsou mnohem konzistentnější, než by se 
na první pohled mohlo zdát, přičemž jejich základním 
východiskem zůstává zajištění zdravého fungování li-
berálních demokratických institucí a svobody a rov-
nosti občanů jednotlivých států. Některé způsoby, ji-
miž toho má být podle Tocqeuvilla dosaženo, se nám 
dnes samozřejmě mohou zdát nepřípustné, zastaralé 
či sporné. Na druhou stranu jsme však až příliš čas-
to svědky toho, že se demokratické státy z různých 
momentálních pohnutek pouštějí do nákladných za-
hraničněpolitických akcí, či dokonce válek i v přípa-
dech, kdy nejsou ohroženy jejich důležité zájmy. Často 
ovšem následně postrádají vůli vytrvat až do dosažení 

vítězství, bez ohledu na nejrůznější negativní násled-
ky, které to má nejen pro země, v nichž se takové zá-
sahy odehrávají, ale i pro zdravé fungování zasahují-
cích demokratických zemí. Rozhodně by tak myslím 
neškodilo, kdyby dnešní intelektuální a politické elity 
demokratických států věnovaly větší pozornost Toc-
quevillovým myšlenkám i s ohledem na oblast zahra-
niční politiky.
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JAK NEDĚLAT POLITICKOU 
TEORII: PŘÍPAD TOCQUEVILLE 

P D

Proč by nás měl na počátku jednadvacátého století zají-
mat Alexis de Tocqueville? Odhlédneme-li od učebni-
cových frází především o jeho dvou hlavních dílech – 
Demokracii v Americe (dále DA) a Starém režimu a re-
voluci (SRR) – v nichž vystupují do popředí Tocque-
villova originalita, pronikavý vhled, schopnost jít pod 
povrch věcí či odvaha nabízet nekonvenční vysvětlení 
historických událostí, z čeho pramení jeho aktuálnost 
pro dnešního čtenáře, ať už přichází z akademické sfé-
ry, nebo ho prostě jen nebaví číst před spaním beletrii? 
Originalitou a nekonvenčností koneckonců oplývalo 
nemálo autorů či autorek, které si dnes připomínáme 
pouze z historického zájmu či jako součást úcty k lite-
rárně-odbornému kánonu.

Odpovědi se budou patrně lišit v závislosti na oso-
bě dotazovaného a zejména na jeho oboru. Pro moder-
ní historiogra�i byl Tocqueville především historikem, 
možná dokonce (spolu)zakladatelem „nové historie“, 
jak v sympoziu k vydání českého překladu Starého re-
žimu a revoluce (Revue Politika 8–9/2003) poznamená-
vá Josef Válka – byť se značnými interdisciplinárními 
přesahy, řečeno současným jazykem, do sociologie či 
politologie. Sociologové spatřují v Tocquevillovi v pr-
vé řadě jednoho ze zakladatelů své disciplíny a průkop-
níka speci�ckého metodologického přístupu k sociální 
realitě, přestože skutečný význam připisovaný jeho po-
stavení v panteonu sociologických klasiků se obvykle 
liší podle odborného zaměření dnešních autorů. Z po-
hledu politologie byl tento Francouz pro změnu mimo 
jiné zakladatelem „nové vědy o politice“, čili způsobu 
zkoumání politických institucí a procesů, jenž je sice 
důkladně sociologicky informovaný, nicméně odolává 
pokušení redukovat politické dění na epifenomén ka-
pitalistické (Marx) či průmyslové (Comte) společenské 
struktury. Politická aktivita je v tomto smyslu nezávis-
lý, originární zdroj historického a společenského dění, 
a jako taková je nástrojem vyjádření a realizace lidské 
svobody. A jelikož politika může být zcela koherentně 
chápána také jako střet idejí – například (ne)žádouc-

nost progresivního zdanění je primárně věcí morál-
ní argumentace, a nikoliv kalkulace nákladů a výnosů 
– uchovává Tocquevillova „nová věda o politice“ lid-
skému jednání a myšlení prostor, který není ohrožen 
determinismem jakéhokoliv typu. Snad s výjimkou 
dominantní rovnostářské tendence moderních spo-
lečností, která ovšem, jak Tocqueville ukazuje, prame-
ní na nejhlubší úrovni z hegelovské touhy po uznání 
jednotlivce ze strany druhých, nikoliv z neúprosných 
kauzálních zákonů.

Byl-li tudíž Alexis de Tocqueville politickým věd-
cem, byl zároveň z povahy věci i politickým �lozofem, 
tedy tím, kdo přichází s normativně orientovanou 
perspektivou společnosti. Jinými slovy, přestože Toc-
queville mohl v maximální možné míře usilovat o vě-
deckost své analýzy – weberovskými pojmy bychom 
mohli hovořit o snaze o Wertfreiheit neboli axiolo-
gickou (hodnotovou) neutralitu –, bylo by chybou si 
myslet, že Tocquevillova díla jsou prosta normativního 
náboje. Je známo, že ústřední pojmovou dvojici Toc-
quevillova politického myšlení tvořily rovnost a svobo-
da, respektive jejich dynamická interakce. Svobodu ani 
rovnost nelze nekontroverzně analyticky redukovat na 
bezhodnotové faktické výroky, a bylo-li jedním z cílů 
Alexise de Tocquevilla v DA a SRR odhalit, proč v jed-
nom typu společnosti (USA) mohou oba principy ko-
existovat a interagovat s všeobecně víceméně pozitiv-
ními důsledky, zatímco v jiném (Francie) jsou zdrojem 
dlouhodobé nestability, nemohl se byť jen implicitní-
mu příklonu k určitému modelu společnosti vyhnout. 
To platí obzvláště tehdy, dospěje-li autor k přesvědče-
ní (a v tom Tocqueville předznamenal dlouhou řadu 
soudobých a nedávno minulých politických teoreti-
ků), že snahy o bezešvé smíření či dokonce splynutí 
obou ústředních politických hodnot jsou teoreticky 
pomýlené, a tudíž odsouzené k nezdaru. Nezadržitel-
né pronikání rovnosti předivem moderní společnos-
ti může vyústit v despotismus stejně jako v liberální 
či republikánský režim, a právě v tomto prostoru se 
odehrává, nebo by se měl odehrávat, boj za zachování 
svobody, či spíše za zachování jejího plodného dyna-
mického vztahu s rovností.

Tocquevillova normativní pozice vyjadřovaná mimo 
jiné v jeho politické kariéře – zde se nám vyjevuje 
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vzácný obraz politického myslitele, kterak osobně usi-
luje o propojení teorie s praxí, byť v tomto konkrét-
ním případě spíše neúspěšně – živí také oblíbenou hru 
s názvem „Zařaď (a přivlastni si) Tocquevilla“. Konzer-
vativec, liberál, republikán, klasický liberál, konzerva-
tivní liberál, liberální konzervativec, burkovský libe-
rál, liberální aristokrat, liberální monarchista – stačí 
si napíchnout na ideový tácek, co hrdlo ráčí, neboť 
komplexní a mnohovrstevnaté Tocquevillovo dílo na-
bízí prostor k celé škále interpretací. Dokonce i socia-
listé by v něm při důkladné snaze našli zdání opory pro 
některá svá přesvědčení, a to v pasážích, kdy za hyba-
tele dějinného vývoje, nejvýrazněji v případě revolucí, 
prohlašuje třídy, a nikoliv jednotlivce. Povrchní je toto 
čtení z toho důvodu, že se jedná v zásadě o analytický 
nástroj vysvětlení zasazený navíc do širšího a metodo-
logicky individualistického rámce, nikoliv o metafy-
zickou pravdu o společenské realitě. Nic na tom ne-
mění skutečnost, že v analýze a hodnocení revoluční-
ho roku 1848 se Tocqueville do určité míry překrývá 
s Karlem Marxem.

Zastavme se na chvíli u Tocquevillovy metodolo-
gické pozice, která bude poučná i pro dnešního čtená-
ře jeho děl, ať už jako předmět obdivu, nebo zatracení, 
a to zejména proto, že v určité perspektivě mají meto-
dologické volby velmi významné věcné (např. politic-
ké) důsledky. Výše jsem zmínil pojem metodologic-
kého individualismu, který můžeme v Tocquevillově 
případě chápat jako snahu o racionální rekonstrukci 
psychologických motivací a důvodů k nějakému jed-
nání nebo zdržení se jednání. Tím není vyloučeno, že 
více nebo méně významnou roli v tomto procesu hra-
jí nadindividuální entity (viz výše na téma společen-
ských tříd), Tocqueville se chce ovšem vyhnout pasti 
„skrytých sil“, iracionalismu nebo sociálního determi-
nismu – tedy široce vzato metodologických pozic, s ni-
miž mělo devatenácté i dvacáté století nemalou čest –, 
které podle něj, stejně jako podle Webera, Hayeka či 
Poppera, zavádějí vědecké zkoumání společnosti na 
stezku pseudovědy a pseudovysvětlení. Nárokuje-li si 
nějaký myšlenkový systém odhalení Pravdy o člověku 
a dějinách, dává tím zároveň svému hlasateli do rukou 
neomylné vodítko politického jednání: jen hlupák by 
se přece vzpouzel Zákonům dějin nebo biologickému 

předurčení lidského druhu, naopak, je morálně správ-
né a žádoucí se těmto podmínkám přizpůsobit a dě-
jinně-společenský proces pokud možno i trochu „po-
postrčit“. V Tocquevillově pohledu je protilékem na 
podobné transcendentální výlety lidského ducha srov-
návací přístup ve vědách o společnosti při současném 
zapojení ideálních typů (či jakéhosi jejich předobrazu) 
a snaze o formulování kondicionálních zákonů, což 
s nezměrným úsilím sám předvádí v DA a SRR.

Spojíme-li tuto re�exi intelektuální sféry s Tocque-
villovou analýzou důsledků demokratického rovnos-
tářství, vyjevuje se nám v plné velikosti nebezpečí, je-
hož se ve své době obával. Hroutí-li se tradiční systém 
referenčních bodů zaručující lidem orientaci ve světě – 
náboženství po útoku philosophes, hierarchické rozvrst-
vení společnosti po demokratické vlně apod. –, snad-
no zaujímají jejich místo ideje, které jsou dostatečně 
abstraktní a obecné a v předžvýkané podobě průměr-
ným občanem snadno �xovatelné. Jelikož důsledkům 
pronikání rovnostářského ducha neunikne podle Toc-
quevilla ani posuzování platnosti a správnosti před-
kládaných myšlenek, stává se, zjednodušeně řečeno, 
pravdou to, co za pravdu hodlá vyznávat většina – de-
mokratická většina – obyvatel (do tohoto pojmového 
prostoru spadají jeho kritické pasáže na téma tyranie 
většiny a tyranie veřejného mínění). A protože jed-
ním z důsledků demokratizace moderních společnos-
tí je i „zbožštění“ Lidu jakožto suveréna legitimujícího 
činy státního aparátu, přesouvají se podle Tocquevilla 
tyto metodologicky pomýlené a politicky nebezpečné 
abstraktní ideje do pozice oněch vodítek politického 
jednání, s důsledky, které Tocqueville sice částečně za-
žil, ale jejichž vyvrcholení zejména ve dvacátém století 
předvídat patrně nemohl. Zde se na hlubší rovině od-
krývá význam výše uvedeného tvrzení, že metodologic-
ké volby politického vědce nebo politického �lozofa 
mohou nést významné věcné důsledky.

Toto je tedy jedna z odpovědí na otázku, proč by-
chom se měli zajímat o Alexise de Tocquevilla a po-
kud možno i pozorně číst jeho dílo. Nemá tím být ře-
čeno, že Tocqueville se nikdy nemýlil a že k jeho dílu 
je nutno přistupovat s nekritickým obdivem; pouze 
chci poukázat na skutečnost, že v něm lze hledat i té-
mata, která nemusejí být na první pohled úplně patr-
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ná. A pokud bych měl doporučit nějakou související 
knihu na noční čtenářský stolek, možná bych hned 
na prvním místě uvedl životopisné dílo z pera Hugha 
Brogana, které právě vychází v českém překladu: za-
svěcené, poutavé a místy strhující líčení Tocquevillova 
života, doby a myšlení nejen otevírá oči a obohacuje 
mysl, ale též velmi nenásilně ponouká k dalšímu sezna-
mování se s jeho příspěvkem k poznání a pochopení 
moderní společnosti.
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O FRANCOUZSKÉM PRŮKOPNÍKOVI 
PRŮKOPNÍK ČESKÝ

J H

Jméno Alexise de Tocquevilla je v českém prostředí 
spjato s jinou osobností, a sice s historikem Jaroslavem 
Markem, jehož dílo je provázáno především s dějinami 
české kultury a historií dějepisectví.1 Málo se však ví, 
že Marek se intenzívně a celoživotně věnoval význač-
nému Francouzi, který své největší opusy psal v orléan-

ské a bonapartistické Francii, tedy ještě před revolucí 
1848 a těsně po ní, případně vztahu tohoto Francouze 
k českým myslitelům, zejména T. G. Masarykovi. Rád 
bych v tomto drobném textu připomněl, že již v roce 
1965, v době opatrného otevírání pražských oken do 
Evropy, Marek publikoval v časopise Dějiny a součas-
nost článek s názvem Alexis de Tocqueville aneb Amerika 
očima Francouze,2 v němž se pokusil vystihnout pod-
statné rysy Tocquevillova stylu a myšlení. A nutno říci, 
že na poměrně malém prostoru (3 strany původního 
malého formátu Ďasu) se to podařilo výjimečným způ-
sobem. V první fázi výkladu Jaroslav Marek uvažuje 
nad „prorockým aspektem“ díla, v němž Tocqueville 
vyjádřil svůj postoj k demokracii a své vidění její bu-
doucnosti. Podle střízlivého českého badatele to není 
prorocký dar v pravém slova smyslu, ale spíše autorův 
vztah k jeho současnosti, spočívající ve schopnosti od-
hadnout ze zárodečných rysů budoucí vývoj – a samo-
zřejmě prostřednictvím racionální, pronikavé analýzy, 
s níž pozoruje přítomnost. Ale nejen to: pro Marka 
je analytická schopnost Francouzova umožněna jeho 
pozicí šlechtice, který ovšem již nesdílel staromilectví 
staré aristokracie, ani nebyl v područí nějaké novodo-
bé pokrokové ideologie. Měl zkrátka odstup, a to i od 
demokracie. Nemiloval ji, ani nemohl říci, že ji nená-
vidí, cituje Marek Tocquevilla. Byl vůči ní v rovnová-
ze, která byla šťastnou a zcela výjimečnou pozicí, do 
které se již stěží můžeme vžít. V tomto smyslu Marek 
dále vyzvedává Tocquevillovy Vzpomínky, které jsou 
rovněž naplněny přesnými a přitom podnětnými úva-
hami nad revolucemi i nad údobími klidu.

Český historik si však byl zřejmě dobře vědom 
toho, že by měl čtenáři podat nejen charakteristiku 
Demokracie v Americe, ale toto dílo srovnat i s dalším 
Tocquevillovým veledílem, se Starým režimem a revolu-
cí, které je plodem pozdějšího, porevolučního období. 
Zde Marek prokázal svou znalost vývoje historiogra-
�e, když charakterizoval Tocquevilla jako předchůdce 
historiků, které zajímaly procesy „dlouhého trvání“, 
plynoucí často pod staccatem individuálních osudů 
a bitev, pod kaleidoskopem zrození a vražd, řečeno 
Markovým slovníkem. Tocqueville může být tak za-
řazen do linie, která pro většinu současných historiků 
začíná až poválečným Fernandem Braudelem a jeho 
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dílem Středozemní moře a středozemní svět v době Fili-
pa II. Pozorování historie „longue durée“ však podle 
Marka nemusí nutně vést k optimismu, naopak. Dalo 
by se říci, že proroci typu Burka nebo Tocquevilla jsou 
spíše podnětem pro budoucnost také svými předpo-
věďmi příštích katastrof. Právě v rodící se demokracii 
vidí podle Marka Tocqueville i zárodky zkázy, které 
mohou zbytnět. Zde Marek vhodně cituje snad nej-
slavnější pasáž z Demokracie v Americe o despotismu, 
který bude umožněn „osamělým davem“, jednotlivci 
navzájem si odcizenými a od sebe izolovanými, kteří 
již nebudou mít svoji vlast a nad nimiž se bude tyčit 
jen nesmírná moc, která se bude starat o uspokojová-
ní základních potřeb na pospas vydaných osob. Tato 
autorita bude autoritou nikoli otcovskou, ale takovou, 
která se snaží udržet obyvatelstvo své země v dětské po-
slušnosti. Zde je Tocqueville předchůdcem nejen Ries-
manova Osamělého davu, jak tvrdí Marek, ale jedno-
značně i Orwellova románu 1984.

Analýza Jaroslava Marka je skutečně brilantní. Na 
malé ploše se vyjádřil k podstatným prvkům Tocque-
villova myšlení, jeho text je velmi hutný a neobsaho-
val na tehdejší dobu nutná ideová klišé (těch několik 
zmínek o buržoazii a jejích osudech lze docela dobře 
přijmout i dnešní historickou perspektivou, možná jen 
s použitím jiných výrazů). Umožnil tak vhled řadě čte-
nářů do mistrných děl 19. století, k nimž se ve druhé 
polovině 20. století začala obracet pozornost historiků, 
sociologů i religionistů. Z nich nejznámějším je patr-
ně historik François Furet, který využil Tocquevillo-

va potenciálu k obnově politické historie ve své zemi 
a ke zlomení nadvlády marxistické historiogra�e. Ma-
rek v českém prostředí ovšem patřil k prvním, kteří 
si byli Tocquevillova významu plně vědomi a přede-
vším ho dobře znali, čímž umožnili vytvářet v Česku 
povědomí, že v 19. století nežil jen Karel Marx s jeho 
pobratimem Bedřichem. Jeho stručný text o tom jed-
noznačně svědčí. Se stejnou erudicí a zájmem doká-
zal Jaroslav Marek psát i přednášet o celé řadě témat 
– o tom může svědčit koneckonců i autor těchto řád-
ků, neboť měl to štěstí, že mohl poslouchat přednášky 
pana profesora na půdě Filozo�cké fakulty brněnské 
univerzity v polovině 90. let minulého století. Neby-
ly však o Tocquevillovi: Jaroslav Marek vědecky nikdy 
nežil podle panujících trendů – evidentně ho tehdy 
nejvíce zajímali Hérodotos, staří Řekové a počátky ev-
ropského myšlení. Je otázka, zda nebyl před ostatními 
kolegy zase o dvacet, třicet let vpředu. 

Poznámky:
1 Srov. Marek, Jaroslav: Česká moderní kultura. Mladá fronta, 

Praha 1998; týž: Jaroslav Goll. Melantrich, Praha 1991. K dílu 
JM srov: Řepa, Milan: Kontury díla Jaroslava Marka. In: Historici 
na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Archiv města Brna, Brno 
2008, s. 191–221.

2 Marek, Jaroslav: Alexis de Tocqueville anebo Amerika očima 
Francouze. Dějiny a současnost 5/1965, s. 7–9.

Jiří Hanuš, historik, pracuje na Historickém ústavu Filozo-
fické fakulty Masarykovy univerzity, věnuje se evropským 
dějinám 19. a 20. století.
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Vzpomínáte si na atmosféru, v níž jste psal Anonym-
ní povídky (Blok 1967)? Když jsem je teď četl poprvé, 
dýchla na mne jiná doba, mnohem více existenciální než 
dnes. Nikoli ubavit se k smrti, ale udiskutovat se, upře-
mýšlet se k smrti…

Texty shromážděné v Anonymních povídkách vznikaly 
v letech 1958–64. Obtížně si vybavuji dobovou atmo-
sféru už proto, že ona se v sobě měnila: od Novotné-
ho pracovně politických prověrek až po první přízna-
ky údajně „zlatých šedesátých“. Máte asi pravdu, že se 
tehdy žilo a uvažovalo spíše ve jménu „buď – anebo“ 
než ve znamení postmoderní bezbřehosti. Žili a psa-
li čeští existencialisté Jan Zábrana a Josef Jedlička. Též 
jsem se tehdy dost zajímal o existenciální myšlení, po-
kud vůbec bylo čtenářsky dostupné. Hlavní dobový 
problém ovšem spočíval v řešení otázky, jak pohlížet 
na svět: Z hlediska subjektu, který má být vnímán jako 
střed lidského světa? Nebo z hlediska „objektivní“ rea-
lity, která je řízena rozpoznatelnými (například mar-
xisticky popsatelnými) zákonitostmi? O ten (existenci-
ální) spor o svět a člověka v něm šlo v 50. a 60. letech 
mnohem více, než si uvědomujeme dnes, kdy jsme si 
zvykli před slovo realita stále častěji předsouvat slůvko 
„virtuální“. Anonymní povídky začínají modernistic-
kým vyznáním subjektivity a končí v poslední povíd-
ce dialogem mezi osobou a objektivním světem pod 
tlakem strachu ze smrti. Doba je snad obsažena v tom 
postupném probouzení se z existenciálních traumat. 

Ještě na počátku 90. let bylo možné zažít život v redak-
cích, typických pro období, v němž jste začal psát a publi-
kovat. Vzpomínám si na redakci Proglasu za Karla Kře-
pelky, měl jsem vždy dojem, že v redakci se scházejí nějací 
bohatýři… V 60. letech tohle muselo být ještě mnohem 
intenzívnější. Stýská se Vám po tom v době mailů a ne-
osobních výměn mezi autory a redakcemi?

Redakce kulturního periodika, ale i deníku mi byla 
přirozeným biotopem. Tam se mně obvykle dobře dý-
chalo, vzdor nevyhnutelným napětím ze soutěživosti. 
Užil jsem si redakční atmosféry – vzhledem k vnějším 
okolnostem – vždy jen krátce, ale přesto jsem stihl pra-
covat v měsíčníku, čtrnáctideníku, týdeníku i deníku. 
Ano, tradiční redakce bývaly především místy debat, 
tedy ujasňování postojů. V některých se občas i víc 
mluvilo než pracovalo. Ale také se v redakcích snad-
no líhnul profesionální cynismus lidí, kteří si mysleli, 
že si vždycky se vším nějak poradí. Odlehčená boha-
týrská perspektiva se někdy zvrhla v povznesenost nad 
čtenáře. Při dnešní e-mailové a mobilové technice se 
dá udělat spousta práce doma, v relativní osamělos-
ti a s mnohem menší námahou. Internet zpřístupňu-
je ve dne v noci neuvěřitelné množství podnětů. Je-li 
výsledkem více nebo méně lidské inteligence, tupos-
ti, vřelosti či hořkosti, povznesenosti, obětavosti … to 
asi nedokážu z odstupu svého věku posoudit. Celkové 
výsledky mediální výměny názorů jsou nejlepší, jaké 
jsem v životě viděl, i když se někdy zlobím nad bulva-
rizací závažných témat. 

Jsem utopik…,
protože denně před sebe kladu naději
Rozhovor s Pavlem Švandou

P Š (1936) je esejista, prozaik, básník, �lmový kritik, od roku 1938 žije v Brně. V 60. letech spo-
lupracoval s časopisy Host do domu a Tvář, v 70. a 80. letech publikoval v samizdatu pro přátele shromážděné 
kolem �lozofa Josefa Šafaříka. Jeho knihy vycházejí po roce 1989 především v nakladatelství Atlantis, působí 
na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Byl a je stálým přispěvatelem časopisů Proglas, Revue Politika 
a nyní Kontexty. Požádali jsme ho o rozhovor v souvislosti s jeho životním výročím.
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Váš román Hodinka profesora Bojera byl napsán na 
konci 60. let, ale vyšel v podstatě až po dvaceti letech. 
Co to znamená pro autora? U věd je to velký problém, 
i u těch společenských. Jaké je to u beletrie a těch, kdo ji 
píší?

Myslím, že beletrii časový odstup až tak neubližuje. 
Leda u těch lidí, kteří se neustále pídí po „něčem no-
vém, neotřelém“. Ti by ale měli pracovat v módním 
průmyslu, jenž rutinně produkuje novinky čtyřikrát 
do roka. Vždyť jsme všichni v mládí vesměs čtenář-
sky vychováváni literaturou, která vznikla dávno před 
naším narozením. K beletrii aktuálního data se dostá-
váme nejpozději a nikdy s ní zcela nevystačíme. Větši-
nu svých epických próz jsem napsal před rokem 1989 
a vydával až po velké změně. Do některých textů jsem 
dodatečně zasahoval. Do Hodinky profesora Bojera 
(1969), což je vlastně mé jediné vyprávění o milost-
ných vztazích, jsem raději nesahal. Dochovaly se v něm 
tedy autentické detaily z 50. let; hrdina například pla-
tí v kině pětadvacetikorunou, na niž se už ani já dnes 

pořádně nepamatuji, jak vypadala. Upravil jsem užívá-
ní osobních zájmen, jejichž cítění se za dvacet let dost 
proměnilo, alespoň jak se mně zdálo. Kupodivu jsem 
se po vydání Hodinky setkal s ohlasy mladých čtenářů, 
asi pro tu intimní tematiku, vztahující se právě k mlá-
dí. Samozřejmě, že by tomu textu i mně bylo lépe, 
kdybychom byli čteni už v roce 1971. Ale to se dá říct 
o spoustě lidí a věcí. Víme, co se tehdy dělo. Nebyl 
jsem jediný, kdo si musel po roce 1990 znovu zredigo-
vat svou existenci. A nový život byl nabídnut mnoha 
vyprávěním, vzniklým v desetiletích mlčení. 

Pro čtenáře mé generace a mladších jste především esejis-
ta. Co je to esej? Když jsem četl Vaše povídky Akce 1-3, 
měl jsem dojem, že už čtu Pavla Švandu esejistu, jak ho 
znám. Byl tam nějaký uvědomělý přechod, nějaké roz-
hodnutí hledat hranice mezi povídkou a esejem? Měl jste 
v tom nějaké vzory?

Vidím beletristický, montaignovský esej (nikoliv úva-
hu, studii atd., pro něž nyní po anglosaském způsobu 
to slovo také používáme) ve středu osy mezi deníkem, 
případně fejetonem na jedné straně a poezií na opač-
ném pólu. V obojí se esej může přelévat celkem nená-
silně. Záleží na míře autorovy imaginace. Složitě, ale 
přesvědčivě se vyjádřil Adorno: „Vpravdě jsou všechny 
pojmy implicitně konkretizovány již řečí, do níž jsou 
zasazeny. Esej vychází od těchto významů a vede je – 
sám jsa zásadně řečí – dál; chtěl by jí být nápomocen 
v jejím vztahu k pojmům, brát pojmy v re�exi tak, jak 
jsou bez vědomí již v řeči pojmenované.“ Já jsem k ese-
ji inklinoval už zamlada, když u nás to slovo ještě ozna-
čovalo hravou, hodně květnatou impresi bez přesněj-
šího obsahu. V tom směru jsem se vyvíjel už v 50. le-
tech shodně s Věrou Linhartovou. Ona ovšem vsadila 
na avantgardní „velkou hru“ o absolutní soběstačnost 
integrovaného subjektu. Já nikdy nebyl až tak velký 
avantgardista. Věřil jsem v „objektivní“ svět a zajímal 
mě dialog s ním. Posléze jsem se v 60. letech seznámil 
s esejistou Josefem Šafaříkem. V mnohém jsem s ním 
nesouhlasil, ale upoutal mě životní zarytostí a pak 
svými brilantními kratšími texty. Shodl jsem se s ním 
v pocitu, že fabulovat znamená vždycky tak trochu fal-
šovat původní zkušenost života i slova. A to jsme ješ-Pavel Švanda.
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tě netušili nadcházející výbuch vysloveně pohádkové 
fantazie, která od konce 20. století zaplavila literární 
i �lmovou epiku. Epidemie báchorkovitosti mě mys-
lím de�nitivně odvrátila od fabulování k poezii, ale 
hlavně k montaignovskému eseji. 

K 60. letům patří jistě prožitek z �lmů, u Vás je to zvlášť 
výrazné. Napsal jste mi, že Vás asi tehdy nejvíc oslovil Ju-
ráčkův Případ pro začínajícího kata. Co Vás z něho nej-
víc oslovilo? Ta paralela s komunistickým světem, který se 
nedá pochopit? Nebo pocit člověka vytrženého z jeho svě-
ta, do oblasti nemožného? Je pravda, že jsem neviděl nic 
podobnějšího Vaší tvorbě. Některé z Vašich portrétů by šlo 
možná zapracovat do scénáře…

Případ pro začínajícího kata považuji za největší českou 
�lmovou epiku. Většinou se na první místo klade Mar-
kéta Lazarová. To je jistě velkolepý �lm. Ale za Františ-
kem Vláčilem stála celá hluboká tradice historického 
románu i �lmů s historickými náměty. Pavel Juráček 
v Případu vytvořil nový, speci�cký pohled. A konec 
konců Vláčil – při vší velké úctě k němu – v podstatě 
reprodukoval Vančurův vitalismus, tedy dobové pře-
svědčení, že veškeré lidské soužení lze překonat hlav-
ně usilovným souložením. Kdežto Juráček komplexně 
analyzoval svět pokročilé totality a já dodnes nevidím 
nikoho, kdo by to po něm dokázal zopakovat, natož 
ho překonat. V Případu pro začínajícího kata je přede-
vším postižena základní diskontinuita lidské existen-
ce, která v 50. a 60. letech 20. století u nás pronikala 
vším všudy, aspoň z hlediska mé generace. Je tam vy-
stižena myšlenková rigidita systému, opřeného o for-
malizovaná schémata myšlení, jež suše třídilo lidské 
osudy na bojující, plačící atd. Současně Juráček po-
stihl rosolovitou proměnlivost tíživé policejní moci, 
která do Příběhu vstupuje v různých situacích v odliš-
ných podobách. Ten �lm podle mě také pozoruhodně 
popsal (viz sekvenci s ochránci studánek) problema-
tičnost opozice vůči totalitě, volky nevolky přebírají-
cí manýry moci. Myslím ten původní, tvrdý odpor 
z 50. let, který Juráček zřejmě také jaksi zažil a po-
chopil. Re�ektoval i československou dobovou iluzi, 
že tam nahoře v centru je vlastně už prázdno, že ruči-
telé a představitelé moci dávno dělají v Monte Carlu 

portýry. (K tomu pak došlo až na konci 80. let, kdy 
se čeští komunisté opravdu vytratili do toho Monte 
Carla téměř po špičkách.) Mohu ještě jmenovat Ju-
ráčkovu re�exi palčivého pocitu oddělenosti od vněj-
šího světa, celkové hmotné i duchovní zanedbanosti 
země, myšlenkové vyprázdněnosti umělecké scény po 
krachu levicové utopie (postava básníka), provozování 
„jakoby“ reality (viz sekvenci falešné popravy) a ještě 
leccos jiného, čemu už dnes v tom �lmu asi rozumí 
jen pamětníci. (Například luští-li balnibarbští podda-
ní, na které slovo rituálního výroku položil panovník 
toho léta důraz, je to trefný symbol našich útrpných 
snah vyčíst politické posuny z jednotvárného jazyka 
usnesení UV KSČ.) A hlavně: celý ten �lm je velko-
lepou polemikou s utopismem, v jehož vleku jsme tu 
žili všichni, včetně obrozených marxistů, kteří si kýže-
nou „všenápravu“ jen představovali v trochu měkčích 
barvách. A to vše a ještě leccos dalšího dokázal Pavel 
Juráček zabalit do účinné nostalgie ve stylu bylo-ne-
bylo. Říkám vám, geniální tvůrčí akt, ta nejvyšší inte-
lektuální kvalita, jíž bylo vůbec v české �lmové epice 
doposud dosaženo. Ale i v zahraničí, například ve vý-
chodoevropských kinematogra�ích, bychom stěží našli 
srovnatelnou hodnotu. 

Z těch novějších věcí mě zaujal text-úvaha Libertas. Je 
to výklad slovníkového pojmu, trochu historická úvaha, 
přitom hlubinná introspekce. Uvědomil jsem si na něm, 
že je to možná Vaše zásadní téma: tajemství lidské oso-
by, jejího vnitřního prožitku, jejích myšlenek, v nichž je 
nejsvobodnější. Zmapoval jste méně akce, zato mnohem 
obsáhlejší svět, v němž tráví člověk sám se sebou. Nebojíte 
se, když sestupujete do takovýchto hlubin?

Novela Libertas byla napsána po roce 1984 jako má 
osobní pocta Georgi Orwellovi. Ujasnil jsem si tím 
textem své přesvědčení, že každá důsledná představa 
o „všenápravě“ lidských věcí, pocházející pouze z lid-
ské iniciativy, chtě nechtě vyústí v apoteózu smrti. Ne-
boť lidská smrtelnost, to je ta nejzazší mez utopické-
ho myšlení, s nímž se musí vždy každá prométheovská 
ideologie vyrovnat. Psal jsem o uctívání hrdinů, kteří 
se vrhají údajně do dobrovolné, svobodné sebevraž-
dy, ve skutečnosti jednají nejen pod policejním, ale 
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i duchovním terorem. Možná, že to je ten „nejjuráčko-
vitější“ námět mezi mými prózami. Ovšem Pavel Ju-
ráček se tématu smrti vyhnul. On myslel spíš v rámci 
„věčného opakování téhož“. Možná, že novelu Liber-
tas lze číst taky jako psychologický horor. Cením si jí 
nejvíc ze svých epických próz. 

U souboru Libertas a jiné sny je tedy častá řekněme ne-
gativní stránka vaší současnosti, ta orwellovská (Číslem 
vyjádříte vše, Co já vám nabídnu?, Projev). Je to setká-
ní se zlem někdy institucionalizovaným, promyšleným, 
so�stikovaným, někdy jde o klasické faustovské téma. 
Napadla mne u čtení otázka, co Vám osobně zabráni-
lo, abyste propadl socialistickým ideálům? Vím, že jste 
už trošku jiná generace, ti aktivisté z let padesátých vám 
byli trošku směšní, ale stejně: je to výchovou, četbou, sbí-
ráním zkušeností? Jak se díváte na některé z těch, kteří 
takzvaně podlehli vábení socialismu a vystřízlivěli z ně-
ho? Zajímavý je v této souvislosti případ Ivana Klímy 
a jeho pamětí, které jsem nedávno četl. Já tomu opravdu 
nerozumím, tak dlouho být v zajetí tak očividné ideo-
logie a iluze…

Česká inklinace ke kolektivistickému utopismu, to 
je velké téma, s nímž si zatím u nás nikdo neporadil 
a myslím hned tak neporadí. Je to všude kolem nás, 
i v nás, Češích. V tom jsme doposud galo�lní. Pořád 
dokola chceme světu ordinovat „všenápravu“, jako 
ti francouzští intelektuálové. Čech, který připouští, 
že nehodlá napravovat všehomír, nýbrž pouze konat 
svou práci, bývá ostouzen jako prospěchář a sobec. 
I Masaryka lze číst jako utopika. Zajímavé je, že už 
slovenská kultura tímto traumatem až tak zasažena 
není. Můj osobní postoj k levicově utopickému reži-
mu byl časně ovlivněn zkušenostmi mých blízkých: 
v rodině jsme měli v 50. letech dva politické vězně. 
Už v dospívání jsem tedy věděl, co se děje ve vězni-
cích a v uranových lágrech. Četba také sehrála svou 
roli. V letech 1945–1948 bylo česky vydáno několik 
západoevropských analýz nacistického režimu. Těch 
asi deset knih jsem v mládí četl pořád dokola: podob-
nost s tím, v čem jsem žil zejména do Stalinovy smr-
ti, se nedala přehlédnout. Ale pozor, i já byl v mládí 
českým kolektivistou. Též jsem se domníval, že zájem 

celku je vyšší hodnotou než zájem jednotlivce, že dva 
lidé tedy mají zásadně více pravdy než jeden člověk. 
Ten postoj byl skryt už v české nacionálně kolektivis-
tické kultuře a nevyhnutelně mě musel ovlivnit. Ano, 
marxistickému utopismu propadla řada velmi inteli-
gentních a citlivých lidí: pohltilo je mimo jiné kouzlo 
uzavřeného myšlenkového systému, nabízejícího spolu 
s otázkami i pohotové odpovědi. Ostatně takto očaro-
vaní levicoví gnostici se objevují čím dál častěji i mezi 
dnešními mladými intelektuály, kteří už nepamatují 
pasti předlistopadového systému. V podstatě se však 
domnívám, že zmíněný Ivan Klíma a jeho vrstevníci, 
tak jako dnešní levicová inteligence, naplňovali pře-
devším svou duchovní potřebu. Intenzivní touhu po 
vykoupení nešťastně realizovali v zabetonovaném rám-
ci darwinisticko-stalinistického pojetí lidského osudu, 
které jim říkalo, že aby oni mohli zvítězit a zachránit 
se, někdo jiný musí být poražen a zahuben. Proti hlu-
boké touze po bezpečí a spáse strohá fakta o sovětském 
režimu znamenala málo; tomu lze lidsky rozumět ze-
jména u člověka, jenž prošel za války drastickým ohro-
žením života i mysli. V soukromí si ještě přechovávám 
drobnou osobní představu, že dračí setbu tu zanechal 
i úporný nacistický aktivismus, upřednostňující rázný 
čin před skeptickou úvahou. A také nacistická sociální 
demagogie patrně zapustila v naší zemi kořínky, živené 
českým sklonem k „všenápravě“. Vždyť náš utopismus 
je očividně variantou pervertované religiozity. Mě už 
dravá propaganda komunistické utopie spíš odstrašo-
vala. Ovšem narodit se později není až tak velká zá-
sluha. Bylo to všechno složité. Poslyšte: mezi staršími 
jsem poznal několik inteligentních, a přece přesvědče-
ných komunistů, zahleděných do lepší budoucnosti, 
jichž jsem si musel vážit, i kdyby proti své vůli. Z mé-
ho ročníku vstoupilo do KSČ též několik lidí, na něž 
jsem tak trochu viděl. Ani o jednom z nich bych ne-
řekl, že se ucházel o „rudou knížku“, protože byl pře-
svědčeným marxistou. Hodina velkého pokání po srp-
nu 1968 je pak semlela všechny do jednoho pytle. Ale 
pozor, ač nevěřím v socialistická řešení, i já jsem svým 
způsobem utopik: kdykoliv spolupracuji na jakémko-
liv díle v rodině, ve městě, ve státě, když někomu po-
šlu peníze, věnuji svůj čas, doufám, často bez záruk, že 
dopadnu dobře a má účast bude mít smysl. Jsem uto-
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pik, protože před sebe denně kladu naději. Ve „všená-
pravu“ však nevěřím.

Někdy jsem přemýšlel nad tím, čím je pro Vás historie, 
to když jsem četl Vaše postřehy nad současnou politikou. 
Je historie něčím, co Vám umožňuje nadhled, dává Vám 
klid, abyste neupadl do pokušení nad politickými kau-
zami bouřit? Věnujete se často českým dějinám, snad lze 
– u Vás s nadsázkou – hovořit o jisté vášni pro historii. 
Obecně se má dnes za to, že nic jako národní povaha ne-
existuje, že je to nevědecká chiméra. Vy se však v této zále-
žitosti pohybujete na hraně, často píšete o tom, co je typic-
ké v české kotlině a pro české myšlení. Je to téma výhradně 
pro literáty, historici musejí zůstat zdrženliví?

Jsem ještě zplozencem kultury, která neproblematic-
ky věřila, že historia magistra vitae. Mám dojem, že 
ten, kdo nemá smysl pro dějinnou dimenzi lidských 
činů, představuje si – volky nevolky – politické dění 
jako sportovní utkání, v němž vždy platí jen okamži-
té skóre. Odtud běžná krátkozrakost politiků, ale i ve-
řejnosti. Já naopak, čím jsem starší, tím pevněji jsem 
přesvědčen, že o zlomových událostech se rozhoduje 
v historických dimenzích přesahujících optiku součas-
níků. Abych se vyjádřil srozumitelně: soudím napří-
klad, že o vystěhování Němců po druhé světové válce 
z českých zemí bylo v podstatě rozhodováno už někdy 
kolem roku 1848. A to myslím skoro vážně… Tehdy 
se totiž (nevědomky) usoudilo, že někdo potlačen, vy-
loučen, odstrčen od vesla bude. Kdo bude balit, o to se 
pak tvrdě hrálo dalších sto let. A také my dnes zřejmě 
volíme podobu Evropy, kterou ona bude mít řekněme 
za dalšího půl století, až už tu po nás nebudou ani naše 
náhrobky. Takovéhle věci se domnívám vidět v minu-
losti, která mně skutečně připadá fascinující. Poněkud 
s ustrnutím pohlížím na současné mladé lidi, z nichž 
většina naprosto postrádá historický smysl a magistrou 
je pro ně jen technologia. Jsou zřejmě schopni uvažo-
vat o sobě a o světě výhradně v dimenzích přítomnos-
ti a budoucnosti. Pokud jde o popsatelnou „národní 
povahu“, jsem skeptický, i když pro sečtělého publi-
cistu bude to téma vždycky cenným cvičením. Zdá se 
mi, že snad lze rozpoznat něco jako soubor „národ-
ních problémů“, jež to či ono etnikum luští opakova-

ně, setrvale, zarputile. Tak Češi zřejmě neustále řeší, 
jak se oddělit, odtrhnout, zabezpečit se pro sebe ve 
své kotlině, která pak připomíná až jeskyni, případně 
bunkr. Z „věčného návratu“ týchž historických zadá-
ní – například tváří v tvář kulturní i ekonomické pře-
sile – může vzejít dojem, že existuje cosi jako „etnická 
povaha“. Sem snad patří i české snahy o nápravu svě-
ta, v němž se snad pro svou faktickou malomoc pořád 
jaksi ošíváme. 

Okruh lidí, ve kterém se pohybuji, Vás vnímá jako „kon-
zervativce britského typu“. Vaše postřehy, například z Va-
šich politických komentářů, občas opravdu zavoní ches-
tertonovským paradoxem. Jak je pracné se pro českého spi-
sovatele vymanit z oné představy společenského aktivisty, 
pracujícího pro obecné dobro, a zůstat klidný, nestranný, 
místy břitký, nad věcí? Jak jste s tímto postojem vnímán 
ve spisovatelské české obci, máte pocit osamělosti?

Od českého spisovatele se ještě stále žádá, aby sebe 
a své názory prezentoval tak trochu jako hrdinný te-
nor z romantické opery. Nejen Milanu Kunderovi, ale 
i mně ta zvyklost zavání kýčem. Ale když mě na ve-
řejné besedě vskutku oslovil moderátor Pavel Kosatík: 
„Pane Švando, vy máte pověst člověka, kterému není 
nic svaté,“ lehce jsem se podivil. Proč vlastně? Proto-
že jsem „konzervativec britského typu“? Jistě se lze od 
britských konzervativců přiučit střízlivému pohledu 
a odstupu od utopií, počínaje Swiftem a kapitánem 
Gulliverem. (To jsme zas už u Případu pro začínající-
ho kata.) Ale rozhlédne-li se Brit, vidí moře a na něm 
vlastní loďstvo. Čech, natáhne-li ruku, musí dávat po-
zor, aby nepíchl Rakušana nebo Slováka do oka. Ože-
ne-li se Rakušan loktem, vrazí do Temelína. Už pro-
to si myslím, že český konzervativec nemůže být až 
tak hlučným euroskeptikem, jak smí být jeho britský 
vzor. Ten ochranný vodní val prostě kolem sebe nemá-
me. Pociťuji tedy odstup od těch českých spisovatelů, 
kteří se někdy ještě přidržují mladočeské rétoriky. Jak 
jsem ve snaze o nadhled nad emoce okamžiku vní-
mán spisovatelskou obcí, ani kloudně nevím. Vesměs 
se neúčastním lokálních kmenových válek o grantové 
pastviny a dotační napajedla, takže jsem si snad mezi 
kolegy a kolegyněmi ani nenadělal moc nepřátel. 
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Jednou jsme na procházce potkali mládence, který 
měl na tričku vytištěno „Einzelgänger!“ Má žena se 
rozesmála: „To by byl dres pro tebe!“ G. K. Chester-
ton byl také osamělý chodec. Jenže měl mezi britský-
mi konzervativci víc čtenářů než já. A měl podstatně 
blíž k moři.

Ve Vašich pracích se často objevuje téma zbožnosti, respek-
tive české zbožnosti. Tomuto tématu jste ostatně věnoval 
i sbírku esejů s názvem Věčný nedostatek věčnosti (At-
lantis 1999). Zabýváte se v něm českými traumaty, hle-
dáním alibi, pojetím boha, kulturou monologu, stářím 
i samotou… Připomněl jste mi tím Jana Čepa, jeho eseje 
psané pro Svobodnou Evropu. Je zde nějaké vědomé na-
vázání? Svým způsobem je to opomenutá linie, ve všech 
těch katolických obranách: kultivovaně, kulturně, citlivě, 
ale přece jen si stát na křesťanské zkušenosti, která vytváří 
základ i naší kulturní svébytnosti. Vždycky mne zajíma-
la ta častá literátská pozice, podle níž víra je pouze „hle-
dáním víry“ a z různosti lidských osudů lze vyčíst pouze 
„nedostatek smyslu pro věčnost“. Vaše texty jsou spíše na-
plněny jistou důsledností, i jako návod pro věčné hleda-
če, kteří rezignují na cíl… Může mít spisovatel misijní 
ambici v tom nejlepším smyslu slova?

„Všichni celebrují ďábla.“ Tu větu napsal mladý Jakub 
Deml. Podle mě tím poukázal na to, že v naší psychice 
– včetně náboženských lidí –, ale i v umění, mnohem 
víc místa zaujímají záporné jevy, ba vyslovené zlo, než 
dobro. Všimněme si, že i většina pověstných českých 
hrdinů je ctěna hlavně kvůli tomu, že proti čemusi 
bojovali, stavěli se na odpor a hynuli ve vzdoru; snad 
kromě svatého Václava, jenž je u vlastenců právě proto 
v podezření. V poloze negace však podle mě nemůže 
fungovat praktické, účinné křesťanství. Podmínkou je 
především přijetí životní reality, jaká je. Zlepšit sem 
tam něco může rozum a ochota k oběti. (Mimocho-
dem, velmi si vážím papeže Benedikta za větu: „Kde 
není rozum, není víra.“) Na Jana Čepa myslím jako na 
básníka, který si byl velice dobře vědom…, co vědom, 
měl zažito, že právě eliminace, snad anihilace nenávis-
ti prostřednictvím trpělivě opracovávaného básnické-
ho slova je vůbec tou nejlepší možností. Nenápadnost, 
s níž žil a pracoval, je mně bližší než třebas rebelant-

ství Jaroslava Durycha nebo rýpavost Heinricha Bölla, 
jakkoliv je oba rád čtu. Misijní ambice…, jako čtenář 
vím, že spisovatel může zprostředkovat hodně z křes-
ťanské životní zkušenosti. Ale taky může být v tom 
směru vlivným popletou. Občas ovšem tíhnu k po-
učování, to o sobě vím. 

S náboženstvím, alespoň názvy, souvisejí i Vaše sbírky 
poezie, Noemův deník (Atlantis, 2000), Cestou z Kai-
nova pohřbu (Atlantis, 2004). Jaký je Váš vztah ke sta-
rozákonní tématice? Básně z těchto sbírek nejsou samo-
zřejmě pouze o Noemovi a Kainovi, ale u druhé sbírky je 
hodně frekventované téma stvoření, otcovství, Hospodino-
va „přihlížení“…

V těch „apokryfních“ básních na biblická témata jsem 
samozřejmě sledoval cestu, kterou už dávno prošlapa-
li jiní. Myslím na Roberta Lowella a zejména na Cze-
slawa Milosze, jehož mám v oblibě pro jeho vůli k rov-
nováze. Starý zákon nabízí poznání Hospodina, je to 
sbírka vědomostí, vyplývajících z historických zkuše-
ností naprosto nezpochybněného patriarchátu. Dnes 
je nám dostupný ve složité perspektivě, lomené četný-
mi odbornými poznatky. Nový zákon už ani tak nein-
formuje o Bohu, nabízí spíš možnost zúčastnit se na cí-
tění, které se neustále ubírá kupředu a vyvíjí se v Kris-
tových šlépějích. Proto považuji za užitečnou i jistou 
skepsi vůči romanticky exaltovanému křesťanství, což 
se asi projevuje právě v těch mých „apokryfních“ bás-
ních. „Kde není rozum…“ Mimochodem, má polská 
překladatelka s nimi v polských katolických časopisech 
narazila. Neudala je tam. Snad proto, že i má nábožen-
ská poezie tíhne k paradoxu. Na tom není podle mě 
nic špatného. Vždyť paradoxně si počínáme, kdykoliv 
se modlíme. 

Okruh kolem bývalého Proglasu a dnešních Kontextů 
má ve Vás stálého přispěvatele, věrného souputníka od 
přelomu 80. a 90. let. Mimo díků za tuto věrnost může 
napadnout otázka: Znamenalo pro Vás brněnské kulturní 
prostředí nějaké omezení, nezatoužil jste zvláště v posled-
ních dvaceti letech spíše po pražských literárních salónech, 
diskusích a bojích? Smířil jste se s Brnem?
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Cítím se doma v kontextu umírněného, liberálního 
konzervatismu, který se už dvacet let vyvíjí v okruhu 
CDK. Běžně vnímané kulturní napětí mezi ctižádos-
tivým Brnem a centrální Prahou jsem nikdy moc ne-
prožíval. Ano, za mých mladých let bylo lepší vrátit se 
do Brna přes Prahu: konkrétně v mém případě publi-
kovat napřed v Tváři a Filmu a době a pak být pozván 
do Hosta do domu, jenž se ale zase četl hlavně v Praze. 
Dnes už ta oklika myslím neplatí. Vaše generace vy-
konala za posledních dvacet let až nečekaně velkou 

a úspěšnou práci. Brno a Morava má dnes svůj vlastní 
bohatý literární život na úrovni kulturních periodik 
i nakladatelství, který se užitečně prolíná s pražským 
okruhem. Pražské literární salóny, diskuse a boje? Je-
-li někdo odtažitější povahy, považuje spíš za výhodu, 
nemusí-li se hned míchat do všeho. Necítíte-li se být 
profesionálním všudybylem, je skoro jedno, bydlíte-li 
v Hodolanech, Židenicích nebo na Smíchově.

Za rozhovor poděkoval Jiří Hanuš.



60 Kontexty 4/2011 61Portrét

Zkuste říct nahlas pár slov o kráse. Dozvíte se, že po-
kud něco takového vůbec ještě existuje, pak se ta re-
lativní a svým způsobem dokonce podezřelá hodno-
ta musí hledat ve všednosti, ve věcech nenápadných, 
běžným provozem zasutých, nejlépe v okrajových po-
drobnostech. Nebo ve vyzývavé tělesnosti, odlehčené 
nanejvýš deodorantem. V běžném smyslu se dnes krá-
sou nejčastěji myslí bezprostřední, rozjařující vliv na 
náladu: například eroticky účinné zobrazení šokující-
ho detailu, úderná skvrna, ohlušující akustický atak, 
nebo naopak instalace artefaktu šokujícího vyprázd-
něním od jakéhokoliv pojmenovatelného sdělení. Cel-
kem běžně se také velebí záporný zážitek, ba hnus, jako 
zdroj pravé krásy. 

O svátečním prožitku, natož posvátnosti ve vyso-
kém umění, přesahujícím obzor běžného dne, se radě-
ji vůbec nezmiňujte. Nevěří se totiž v ideální podobu 
čehokoliv, tedy ani v krásu, rozhodně ne v takovou, 
která by byla svou trvanlivostí povýšena nad pomíjivý 
dojem. Věčnosti totiž nedůvěřujeme z principu.

Krása není jen zapírána, nýbrž často cíleně po-
pírána jako záliba konzervativců, kteří nemají smysl 
pro prchavý charakter lidské existence. Odepíráme-li 
si krásu zásadně jako vysvobozující ideu, upíráme si 
i důvěru v umění jako jeviště, povyšující lidské osudy 
nad banalitu. 

Umělcova smlouva s veřejností zní dnes zhruba tak, 
že on nebude nevítanými nároky a zejména metafyzic-
kými idejemi narušovat naše představy o prchavosti 
bytí. Zato pokud jde o způsoby projevu, nekladou se 
umělecké hravosti žádné meze. Balicí papír pomazaný 
fekáliemi může být veleben stejně a možná i trochu 
hlasitěji než propracovaná sbírka sonetů. To je výsle-
dek dějinného vývoje. 

Pokud byli umělci ještě společensky vnímáni jako 
řemeslníci, jejich výrobky byly přijímány jako krásné, 

a tedy sváteční poselství koncentrace a důvěry v by-
tostný charakter lidské existence, zakotvené v Bohu. 
Za moderny umělci udělali kariéru. Dobyli si posta-
vení kněží a kazatelů humanistické víry v Člověka. Je-
jich produkce však začala být posléze chápána jako zá-
bavné pásmo kabaretních výstupů, jako milá výzdoba 
všedních dnů. Jak to? 

Už totiž od umělců nežádáme, aby nás zasvětili do 
tajemství života. Když znejistíme, neptáme se, co o na-
šem údělu soudil Lev Nikolajevič Tolstoj nebo Franz 
Kafka, nýbrž se prostě objednáme u psychoterapeu-
ta. Obrátíme se tedy ve snaze nahlédnout svůj vnitř-
ní obraz k přírodovědci. Ostatně to tak dělají i sami 
umělci. 

Předosvícenský člověk re�ektoval sám sebe pře-
devším slovem, totiž Biblí a adekvátními výtvarný-
mi a hudebními zobrazeními. Zde hledal odpověď na 
otázky: kdo je, odkud přichází a kam jde. Osvícenský 
racionalismus nás naučil hledat informace v prostoru 
vytýčeném výhradně vědou, především matematikou. 
Umělcem se, my, lidé vědy, necháváme pobavit, to zase 
ano. Přirozeně netrvalo dlouho a vědecký člověk zjistil, 
že k rozptýlení mu nejlépe poslouží umělecký průmy-
sl. Strmé stezky původní tvorby byly nahrazeny dálnič-
ním provozem, v němž se do omrzení praktikuje věčný 
návrat téhož. Je to vidět na zájmech televizního obe-
censtva, jež v podstatě vítá každou novinku, jen když 
se příliš neliší od toho, co už na obrazovce bylo k vi-
dění. A výtvarníci se hbitě naučili vyrábět mechanické 
hračky, jimiž naplnili výstavní síně a někdy i náměstí. 

Současná reprezentativní literární díla jsou napsá-
na vesměs úpravně a často i působivě. Filmy jsou na-
točeny efektně. Autoři a autorky se však pečlivě varují 
sdělit čtenářům a divačkám něco, co by oni, ony už 
předem nevěděli, co by nebylo předsmaženo, poduše-
no na cibulce, předpřipraveno v komerčních médiích. 

O bytostné kráse

P Š
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Nevůle vykročit za populární žurnalistické představy 
o člověku se zdá být základním principem takzvané 
postmoderny, aspoň jak jí rozumí umělecký průmysl. 
Dobovým výrazem a takřka symbolem se právem stal 
kabaret v různých podobách.

Umění, zejména literatura v rudimentární podobě, 
ovšem žije v nás i kolem nás i bez dámských maga-
zínů. Všichni občas pociťujeme potřebu sdělit své zá-
žitky, naděje, úzkosti, svůj osobní vztah k minulosti 
i k budoucnosti, k nejbližším. Chceme vyslovit své 
zkušenosti se situacemi a lidmi. Ať už se nám v tako-
vém případě mluví ztěžka, nebo naopak radostně re-
petíme, pěstujeme vlastně literaturu v jejím zárodeč-
ném, všedním tvaru. 

Překotné vyprávění mladého motoristy, líčícího ka-
marádovi, jak se mu přes různé potíže přece jen po-
vedlo dojet tam, kam chtěl, a co všechno přitom zažil, 
i tohle vesměs neuspořádané mužské povykování, pro-
kládané volováním, je vlastně primitivním hrdinským 
eposem. Děvče svěřující se přítelkyni se svou láskou 
nevědomky praktikuje jednoduchou milostnou lyri-
ku. Když si kolegyně v kanceláři vykládají klepy o šé-
fové, pěstují cosi jako úlomky žánrové prózy. A každá 
hlučná domácí scéna je zárodkem dramatické litera-
tury nebo aspoň televizního scénáře. Svým způsobem 
tedy pěstujeme umění, a to literaturu, všichni. I zary-
tí nemluvové si v duši mumlají pro sebe své roztržité, 
trpké monology. 

Jenže umělecká díla obsahují cosi, co chybí našim 
improvizovaným, většinou příliš uchvátaným, nebo 
naopak rozvleklým pokusům o sebesdělení. To něco 
je bytostný řád slova, který zároveň reprezentuje řád 
života a světa, přesahující obzor všednosti. Nazíráno 
podle dobových konvencí postmoderny, se může zdát, 
že pravdě nejlépe poslouží ten, kdo mluví, jak mu zo-
bák narostl, a nestará se o zdánlivě prázdné a dekora-
tivní požadavky ctitelů vysokého umění. Odtud vy-
plývá naše příchylnost k údajné kráse všednosti a jejím 
fragmentům. Proto došlo i k masivnímu vpádu hovo-
rového jazyka do krásné literatury.

Pokud byste se ale chtěli přesvědčit, jak křivý or-
gán bývá lidský zobák, použijte zvukový záznam. Na-
točte si nejlépe své vlastní pádné a upřímné vyprávění 

nebo citové sdělení tak, jak z vás vyprýští s přesvědče-
ním, že opravdu nelžete. A pak si sami sebe poslech-
něte. Ke svému zděšení budete konfrontováni s přerý-
vaným blábolením, jež má pět hlav a sedm pat a do-
hromady žádný korpus, který by dával smysl. Budete 
si naslouchat s nedůvěrou: „To přece není to, co jsem 
chtěl říct!“

Slovo neusplavněné hlubším řádem je velice syp-
kým materiálem. Snadno se propadá do chaosu. Pře-
hledně uspořádaný slovní projev ještě není krásnou 
literaturou, ale mimo bytostný řád nevzniká nic než 
upovídané, in�ační únavno. I literáti, vystavující údaj-
ně zcela nekontrolovanou spontaneitu, si vypracova-
li své osobité chápání uměleckého, a tedy i životního 
řádu, třebas vyrůstající z rytmu a slovníku mluvené 
řeči. I nepředmětná malba má své výrazné zákonitos-
ti, podle nichž divák odliší kvalitu výrazu. Totéž platí 
o strukturách ostatních umění.

Pojetí lidské existence, a tedy i krásy sledovalo a sle-
duje křivolaké grafy lidských životů a střídajících se 
generací. Historické proměny vkusu spolutvořily osu-
dy národních kultur i nadnárodní civilizace, spojující 
kontinenty, například Evropu, v rozsáhlejší mentální 
celek. Za staletí vyzrály umělecké konvence, jež chá-
peme jako samozřejmý výraz hlubších hodnot. (Na-
příklad to, čemu říkáme češství, dodnes vyjadřujeme 
nejčastěji pomocí romantických výrazových zvyklos-
tí.) Autory, umělce i čtenáře i diváky ovlivňují aktuál-
ní estetické módy, jež nejčastěji přicházejí a odcházejí 
se střídáním generací. 

Mění se ovšem také pojetí všednosti i vznešenosti, 
svátečního a posvátného. Když Homér s vyslovenou 
zálibou v krvavých detailech popisoval souboje těž-
kooděnců na frontě před Trójou, používal vysoce or-
ganizovaný a ra�novaně rytmizovaný jazyk. Ale jeho 
způsob projevu už nebyl použitelný řekněme k popi-
su zážitků vojáků některé z velkých válek minulého 
století, ačkoliv fyzicky šlo v bojích muže proti muži 
o dosti podobné situace. Literární krása je tedy sku-
tečně něčím relativním, co musí být znovu a znovu 
zavrhováno a překonáváno? Byl Vladimír Holan vět-
ším básníkem než Otokar Březina, a to jen proto, že 
se narodil později?
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Řekněme opatrně, že lidské osudy a zkušenos-
ti a vlastně všechno lidské, a tudíž i naše pojetí řádu 
a krásy je v čase unášeno vstříc vzdálenému cíli. Ča-
sové změny nám nastavují nové a nové perspektivy, 
nové možnosti chápání a vyjadřování. Vědomím času 
je teprve lidský svět zásadně odlišen od neměnného 
a pro naše oči věčně ustrnulého, neživého vesmíru. Čas 
lze pochopit jako nejúžasnější Boží vynález. 

Metamorfózy jazyka a proměny pojetí krásy jsou 
nevyhnutelnou součástí osudů jednotlivců, národů 
i nadnárodních kultur. Zkuste si prolistovat noviny 
a časopisy z doby před několika desetiletími. Ověříte 
si na vlastní oči, že i naše mateřština prožívá neustálé 
proměny. O podstatě básnického řádu však tyto změ-
ny nevypovídají. Žízeň po bytostném prožitku vlastní 
existence zůstává nadále na programu. Víme a rozu-
míme tomu, že přes rozkvět vědeckého poznání stále 
potřebujeme krásnou literaturu a ostatní umění nejen 
jako prostředky sebevyjádření nebo hračky, ale také 
jako způsoby porozumění vlastnímu osudu. V litera-
tuře a umění obecně nejde jen o nás. Děje se tu intui-
tivní, nematematické, zpola slepé dohmatávání skry-
tého řádu bytí, jde o niterný rytmus našich existencí, 
odvíjejících se v čase, jenž není právě pro svou pro-
měnlivost, pro svůj rubatový charakter dostupný syste-
matickému vědeckému popisu. 

Z básníkovy, umělcovy potřeby sáhnout si na to, co je 
lidsky podstatné, a přesto je to unášeno časem, nyní 
vyplývají akutní potíže. Dnešní čtenář žije duševně 
přes den vesměs ve stavu udýchaného klopýtání. Pro-
to v umění nejčastěji hledá obraz běžce. Cení si vyjá-
dření pocitu, že minulost mu bez ustání šlape na paty 
a zároveň jej za vlasy vleče budoucnost, nešetřící vy-
hrožováním. Takový je vesměs náš životní pocit. Pak 
ale báseň nebo próza, obraz nebo hudba založené na 
prožitku rovnováhy a lidské zakotvenosti, přesahující 
všední den, se jeví jako cosi přebytečného, možná i ob-
tížného. Vyvážená krása je štvanci skoro na překážku. 
Proto se jí zříká, odmítá ji jako ideál, někdy dokonce 
s očividnou podrážděností. 

Odtud naše nedůvěra ke kráse. Příběhy, témata, 
symboly vysokého umění toužíme strhnout na úro-
veň udýchané všednosti, mermomocí je přestylizovat 

do zběžnosti. Leckdy se nám to i daří. Proto například 
nemáme ani tak zájem o ryzí výtvarný zážitek. Spíše se 
těšíme s mechanickými hračkami. Tato většinou nepři-
znaná, ale někdy i otevřeně manifestovaná agresivita 
vůči bytostné kráse patří k tragickým rysům člověka 
současnosti. Neboť on se rukama nohama brání jaké-
mukoliv jinému řádu než matematickému a jakému-
koliv vykoupení, kromě dočasné spásy skrze uklidně-
né tělo. On? My.

Dnes je umělec nejčastěji součástí průmyslového 
provozu. Ale poezie a umění tu v podstatě nejsou od 
toho, aby jako pohonná hmota uváděly do pohybu so-
běstačnou všednost, aby příjemně dráždily naše smys-
ly. Literatura a umění těží z podstaty jazyka a tvarů 
především ideál rovnováhy. Proto se dříve soudilo, že 
dobrá báseň, socha, skladba, architektura se dotýkají 
nejen lidského, ale i Božího pohledu na svět. 

Moderna se na konci 19. století radikálně rozešla 
s představou vysokého umění, i když to byl rozvod 
spíše teoretický, případně publicistický než praktický. 
I v moderně vznikalo vysoké umění, jež muselo zápolit 
s nepřízní všedně naladěného obecenstva. Umění na-
dále nabízelo vhledy do životního řádu, do základů lid-
ské existence. Většinou však moderna považovala úkol 
umělce za splněný, pokud dal výraz svému vyhraněné-
mu osobnímu postoji. 

Jenže ke skutečnému estetickému kontaktu s by-
tostnou podstatou existence docházelo a dochází jen 
tehdy, když se jednotlivý tvůrce pustí dostatečně da-
leko a překročí-li svým dílem úroveň soukromé výpo-
vědi o soukromých náladách. Na osobité zkušenos-
ti a na jedinečné pocity má právo každý z nás. Jsou 
nám všem povzbuzením i břemenem, i když v nestej-
né míře. Ale tak jako v životě někteří z nás ulpívají na 
povrchu a moc nepřemýšlejí o tom, co se skrývá pod 
běžnými zvyklostmi a rčeními, někteří umělci si vy-
stačí s celkem nezávaznou, radostnou či deprimující 
hrou s tvary, barvami, slovy a zvuky. Dávají zdánlivě 
průchod své osobitosti, ale ve skutečnosti často jen od-
povídají na uměleckoprůmyslové opakování, rozmno-
žování, kopírování téhož. Odtud i záliba v mechanic-
ké hravosti. Příliš humanizované, příliš všední, zprů-
myslovělé umění člověka vlastně opouští a nechává ho 
v životě samotného. 
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Jen pro některé z literátů a umělců, a nemusí to být 
zrovna ti nejznámější, se občas otevře cesta k podstat-
nějšímu výrazu, který je ve složitém, ale svým způso-
bem bezprostředním vztahu k základům lidské exis-
tence. Pak vzniká umění, ne-li vysoké, když už jsme 
si zvykli ten výraz odmítat, tedy bytostné. Výsledkem 
je umělecká exprese, která může být na první pohled 
obdobně obtížně čitelná jako sama lidská existence. 
Ale v bytostném umění působí cosi hojivého, právě to, 

co čas od času potřebujeme k tomu, abychom lidské 
podmínky nejen přežívali, nejen se životem jakžtakž 
protloukali, ale také jej naplňovali. Bytostný umělecký 
výraz také souvisí s předpokladem, že skutečnost, jejíž 
jsme součástí, není neosobní numerickou hrou, nýbrž 
má osobní základ, což člověku umožňuje dialog s ně-
čím, co ho přesahuje. Z toho předpokladu pramení 
možnost porozumět bytostné, vyvážené kráse a její-
mu smyslu. 
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VRTULNÍKY

tři zlí škvoři
poprskali ranní oblaka

pevná vrtule
mezi nohama
polední peklo

večerní pán Milosti
vezme tě za prsty levé dlaně

kde
někde / poblíž

VĚTRNÉ ODPOLEDNE V S.

ledový svah
přerývaného dechu
přečetl nám třem
čepele bílých hroznů
v pouštní modři
nad námi
i v nás

za chomáčem borovic a jalovce
do dlaní
nečekané vonné závětří

ono by to všechno
včetně kavylů
mohlo taky rašit 
jinudy
než jenom věčně proti
nám

PLAMENY 

za vleklých i bleskuplných zdání
po hnisavém jako kdyby zrání
z řečné pýchy rovnou 
do depresí jepice
za nejasných okolností
mdlé marnivé churavosti
jež tě slov i dechu zprostí
a nutí k nevěřícnosti
neslíbíš si lidskou radost
neuvěříš přece
v Hamletovo spočinutí 
v důvěře
ve vůních však vzplane svatost
až tvá prostydlá stýskání
i tvá zapíraná přání
Boží plamen
hrůzou lásky
jednou 
provždy prořeže

Větrné odpoledne v S.

P Š
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ČTVERO SEZON

narození
teď nevím mé 
nebo na pár let propůjčené
žádné si nepatří
ale ke cti hraček 
každé dětství umírá postupně
léta nám pocukávají pod kůžičkou
srdeční krajiny

mládí 
svíjelo se s náramky rubínů 
dodýchávalo přerývaně 
na pořezaných zápěstích
opakovaně nestoudně
skoroumírání jako pokus o samohanu
�kce chlapecké pýchy
pravda ale je 
že i měsíc tenkrát hřál

stáří
prozatím téměř plynule
s kapičkami krve v dechu
a moči
přece jen je to cizí jazyk
nestvořený plánovaný
v chlorovaných doupatech
čekáren a ordinací 
v operačních sálech
beze mě o mně 
spočinu už v bláznově hrobu 
raději bych ještě ve svém

zralost
kde uvízla posvěcená pokora
z níž bych se třeba znovu zrodil
dobrý Bože lidských úpadků
trpělivý Otče našich ztracených lásek 
i věčného vzdorování
jsem ještě tu
Adamova troufalost 

L S, P S, M Š L (.)

Chvála ciceronství
Umělecká díla mezi pohádkou a vědou
Tradice „ciceronství“ v Itálii a především v Římě 18. století, kde učení a výřeční průvodci 
doprovázeli aristokratické návštěvníky a přímo před uměleckými díly jim přibližovali 
jejich estetické vlastnosti a zprostředkovávali jim jejich prožívání, je stále živá i v mo-
derním dějepisu umění. V našem prostředí je určitý návrat k „ciceronství“ – tedy k po-
zornému prohlížení uměleckého díla a dialogické interakci s ním – spojen s osobností 
profesora brněnského Semináře dějin umění Jiřího Kroupy (*1951). Podle jeho názoru 
by historikové umění měli namísto pseudo-učeneckého odborného jazyka, srozumi-
telného mnohdy jen jim samým, více objasňovat a zprostředkovávat, a stejně jako vý-
mluvní římští erudité 18. století vnášet do rozprávění o uměleckých dílech nejen svůj 
vlastní, částečně subjektivní pohled, ale i nesporné potěšení z bezprostředního styku 
s nimi. Také tato kniha má ambici být poctou nejen oné stále živé „ciceronské“ tradici 
v dějinách umění, ale současně i letos jubilujícímu Jiřímu Kroupovi. Čtyřiadvacet sou-
časných českých a zahraničních historiků umění přináší čtenáři v jednotlivých studiích 
interpretaci vždy jednoho konkrétního uměleckého díla (případně souboru děl), a to 
prostřednictvím vlastního osobitého „ciceronského“ dialogu s ním. 

Váz., cca 400 str., vyjde v nakladatelství Barrister&Principal, www.barrister.cz.
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Nejprve pokládám za nutné pokusit se o odpověď na 
otázku, kde se vzal pojem spisovatel. V klasickém ev-
ropském prostoru představuje jeho předchůdce sle-
pý zpěvák jménem Homér. Své verše zpíval, podle 
všeho za doprovodu hudebního nástroje, který ovlá-
dal vlastní rukou. Jde samozřejmě o mytologickou 
představu, kterou dotváří fantazie. Teprve později 
byla údajná Homérova díla Ilias a Odyssea zapsána 
a kodi�kována.

Zatímco Odyssea líčila nejrůznější dobrodružství 
titulního hrdiny při návratu na Ithaku a sledovala cíl 
obecenstvo pobavit, obsahuje Ilias mimo jiné soubor 
soudobých morálních principů. Achilles například 
musí volit mezi povinností pomstít smrt svého padlého 
přítele Patrokla, a tím v duchu věštby přijít o život bez-
prostředně po úspěšné pomstě, a mezi touhou přežít. 
Hrdina si bez váhání vybral první možnost. Čest mu 
byla bližší než touha zůstat naživu, avšak v hanbě.

Zpěvák byl tedy zároveň hlasatelem upevňujícím 
ve společnosti dobré mravy. Není divu, že byl často 
považován za tvůrce vybaveného nadpřirozenými sila-
mi. Ve folklorním období slovanských literatur se vy-
skytoval „věští“ Bojan nadaný prorockou schopností. 
Bůh mu propůjčil dar nahlížet do budoucnosti a své 
krajany politicky a morálně orientovat. Tento rys od-
kazuje k tradici biblických proroků. Prorok byl přímý 
vyslanec prostředkující lidstvu Boží vůli.

Zábavná a morálně motivovaná podoba literárního 
výkonu prostupuje velkou část evropských kulturních 
dějin. Minesengři jako například Walther von der Vo-
gelweide bývali často za své umění a vlohu tvořit zá-
bavné historky povyšováni do rytířského stavu. Walth-
rovy rytířské příhody šířily zároveň nadšení pro krásu 
opětované i neopětované lásky. Básník pomáhal upev-
ňovat ideál monogamního vztahu mezi pohlavími. 
Odpovídalo to úsilí raně středověké církve. Walther 

byl však také společenský kritik; napadal papežskou 
moc používající násilí.

Jeden z největších středověkých básníků Dante 
Alighieri proslul rovněž jako statečný odpůrce demo-
ralizované světské a církevní vrchnosti, osvědčil se však 
i jako analytik lidské duše. Hlavní postava jeho Bož-
ské komedie vyslovuje nejen kritické názory na svět, 
ale přiznává se k odpovědnosti za všechno, co se děje. 
Její vyznání zní: Jsem hříšník a musím obvinit sám 
sebe, že jsem nežil spravedlivě. Dante se stal pro mo-
derní básníky iniciátorem zdůrazňujícím význam role 
subjektu.

Vůdčí středověkou autoritu a velkou konkurenci 
spisovatelů ztělesňoval kněz. Jeho výhoda spočívala 
v mocenském postavení církve, nevýhodou byla po-
vinnost omezovat kritické postoje ve jménu nezbytné 
loajality vůči mateřské organizaci. Na konci 18. století 
došlo k významné sekularizaci. Kněžský věhlas rychle 
klesal a spisovatel začal vystupovat na veřejnosti s čím 
dál silnějším ohlasem. V 19. století dovedli romanti-
kové tento proces k vrcholu.

Český obrozenecký básník vyzýval národ ke ztotož-
nění spisovatele s prorokem zcela otevřeně a varoval 
před jeho podceněním; pěvci jsou prý jako ptáci, není 
radno je kamenovat, protože odvrátí-li se od nehodné-
ho publika, dojde k tragédii: pospolitost postrádající 
písně bude ztracena. Nejen malé národy jako český, ale 
i Němci ctili nad jiné své literární obry Goetha a Schil-
lera. Básníkovo slovo nabývalo v očích veřejnosti občas 
větší váhy než slovo politického představitele.

Ve srovnání s politikem, který musel kráčet v čele 
mas, pokud chtěl být hoden označení za vůdce, pyš-
nil se básník nezávislostí a mohl se od mas dokonce 
distancovat, pokud jej rozhořčila jejich přizpůsobivost 
vůči tlaku a sklon spokojovat se s průměrem. Dove-
dl zůstat sám a svými spoluobčany dokonce pohrdat; 

Spisovatel za vlády Velkého inkvizitora

M U



66 Kontexty 4/2011 67Literatura

přijímali jeho hněv a kletby sice bolestně, ale pokor-
ně. Osamělý romantický tvůrce předcházel prokleté-
ho umělce, který svůj subjekt chápal jako soběstačnou 
vnitřní hodnotu. Někdejší dialog se čtenářem se měnil 
v samomluvu.

V 19. století se v tom směru radikálně měnila 
i obecná představa o tvůrčím procesu. Do té doby 
bylo jasné, jak rozpoznat opravdového tvůrce: musel 
být mistrem svého oboru, to znamená ovládat všechny 
špičkové dovednosti, které objevili a uzákonili před-
chůdci. Tradice byla posvátná a prakticky nikdo si 
ji nedovolil narušit. Tvorba příslušníků jednotlivých 
škol nebo spíš uměleckých dílen se podobala tvorbě 
vůdčí osobnosti a nebylo to považováno za nedostatek, 
nýbrž za přirozený jev.

Jenže sedmnáctiletý francouzský básník Rimbaud 
v jedné ze svých básní dokonale napodobil styl a ob-
raznost významného současného tuzemského autora 
a zároveň označil takový čin za bezcenný. Hodnotu má 
jen dílo, které je originální a nenapodobitelné. Cesta 
k originalitě vede podle mladičkého uměleckého re-
volucionáře skrze systematické rozrušování veškerých 
smyslů, přičemž nástroje, které má k tomu umělec 
k dispozici, jsou především alkohol a drogy.

Nadešla takřka stoletá nadvláda avantgardy, která 
vnesla do umělecké teorie i praxe mnoho průkopnic-
kých podnětů. Zrodila se zcela nová vlna básní, ro-
mánů, dramat a výtvarných a hudebních děl, �lmů 
a staveb. Avantgarda poznamenala posléze i soudobý 
všední den počínaje módou a konče tvary automobi-
lových karosérií. Nový styl a vkus se ovšem prosazo-
valy pomalu a narážely neustále na prudký odpor; ev-
ropské diktatury pronásledovaly avantgardní produkci 
jako zvrhlé umění.

Avantgarda neovládla pole úplně. Existovali umělci, 
kteří její normy nikdy nepřijali, ale avantgardní teore-
tikové byli nesnášenliví, agresivní a hluční; tvrdě odsu-
zovali díla, která neodpovídala jejich výměru. S odstu-
pem zazněl dokonce výraz „teror avantgardy“. Tvůrčí 
úsilí se nakonec projevovalo hlavně vynálezy nových 
technologií. Nárok na absolutní novost se ukázal jako 
omezující. Takzvaní tašisté vrhali prakem na plátno ku-
ličky smáčené v barvách a výsledkem byly stoprocent-
ně původní a nenapodobitelné barevné kompozice.

V poslední třetině 20. století reagovala na tento 
vývoj takzvaná postmoderna. Popřela a suspendovala 
principy, které avantgarda pokládala za hodnototvorné 
a závazné. Přísný styl, jejž požadovala, postmodernis-
té leda parodovali. Místo požadavku absolutní novos-
ti prohlásili za přípustnou, ba principiální naprostou 
libovůli. Smysl díla garantovaný tvůrčím subjektem, 
smysl, za nějž byli avantgardisté ochotni snášet nepo-
chopení, hlad, věznění a dokonce někdy i smrt, nahra-
dila nezávazná hra.

Ačkoli avantgardistům nebyl cizí humor, používali 
jej nejčastěji jako nástroj útočící na okolní skutečnost 
a zesměšňující její absurdní charakter. Motivace bavit 
obecenstvo ustoupila do pozadí; měšťák mezi obecen-
stvem měl být spíše umělecky provokován a vystrašo-
ván. Experimenty, pro něž byli avantgardisté schopni 
vložit ruce do ohně, nebyly přitom vždy sdělné; okruh 
příjemců se zužoval. Půda pro nástup takzvané masové 
kultury byla tím mnohostranně připravena.

V demokratických státech vyznačujících se respek-
tem vůči svobodě individua probíhal zmíněný nástup 
pomalu a stupňovitě. Nové demokracie, které se prá-
vě osvobodily od komunistické diktatury, jej zakusily 
ze dne na den. Programem soukromých televizních 
a rozhlasových stanic, divadel a nakladatelství, nemlu-
vě o barevných magazínech na křídě a bulvárním tis-
ku, se stala zábava. Zásadně se změnil obecný vkus. 
Starší generace občanská i umělecká byly tím dezorien-
továny a zklamány.

Hannah Arendtová ve svém článku o krizi soudo-
bé kultury de�novala velmi ostře rozdíl mezi maso-
vou kulturou, jejíž normy odpovídají konzumní spo-
lečnosti, a mezi „tradiční“ uměleckou tvorbou: cíl ma-
sové kultury záleží v produkci umělecky opracovaných 
spotřebních předmětů sloužících jen a jen zábavě; pu-
blikum je doslova zkonzumuje. Nemají jinou ambici 
než být zkonzumovány. Zato evropská umělecká tra-
dice zavazuje každého tvůrce k pokusům vytvořit dílo 
trvalé nebo aspoň přetrvávající hodnoty.

Jak se z tohoto hlediska jeví například situace sou-
časného českého spisovatele? Pokud chtěl za komunis-
tického režimu uveřejňovat, musel se chovat politicky 
loajálně a přinejmenším čas od času dát svou loajalitu 
najevo veřejně. Autor, který volil osud disidenta nebo 
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mu byl tento osud vnucen, ocitl se volky nevolky v pa-
tetické roli. Jeho slovo nabylo mimořádného ohlasu 
nejen mezi spoluobčany, nýbrž i u vlády, jakkoli to 
projevovala policejním pronásledováním.

Po převratu v listopadu 1989 se veřejná nálada 
pronikavě změnila. Funkci společenských kritiků pře-
vzali novináři, zejména političtí komentátoři. Noviny 
a časopisy dostaly novou tvář a částečně i nový obsah 
a nová témata. Zmizely rubriky věnované literární, 
divadelní a výtvarné kritice nebo byly značně omeze-
ny; hudební kritika se zaměřila na populární tvorbu. 
Místo článků k zamyšlení se objevily rozhovory s tak-
zvanými osobnostmi, totiž se zpěváky popmusic, mo-
delkami a módními návrháři. Specializované časopisy 
zaměřené na umění a literaturu buď zanikly, nebo se 
jejich náklad drasticky snížil.

Ozvaly se projevy stesku po zestátněné kultuře; 
komunistická vláda ji štědře podporovala, samozřej-
mě pod podmínkou tvůrcovy loajality. Odstranit tuto 
podmínku bylo prý správné, ale státní podpora měla 
být zachována v původním rozsahu, ba neškodilo by, 
kdyby byla ještě rozsáhlejší. Ve společnosti, která se 
odedávna vyznačovala sklonem k rovnostářství, šíři-
lo se navíc rozčarování z obnovovaného kapitalismu, 
z narůstajícího rozdílu mezi chudými a bohatými a ze 
stále zjevnějších nedostatků nastoupivší politické re-
prezentace. Byly srovnávány s marasmem reprezenta-
ce předchozí. 

Situace byla tím komplikovanější, že každá post-
komunistická země bývá chudá, protože zdědila hos-
podářsky krizový stav po předešlém režimu. Státní 
podpora přináší jen 0,6 % státního rozpočtu, zatímco 
tradiční demokratické země pamatují na svou kultu-
ru zpravidla jedním procentem a dalšími podpůrnými 
systémy. Třída bohatých Čechů se nadto skládá ze zbo-
hatlíků; parvenuové na rozdíl od lidí vyrostlých v bo-
hatství nepokládají soustavné sponzorování kultury za 
projev dobrého tónu.

Jeden z mých spisovatelských kolegů na to reagoval 
větou jakoby spřízněnou s myšlenkami Velkého inkvi-
zitora z Bratrů Karamazovových Fjodora Michajloviče 
Dostojevského. Připomínám ji nikoli poprvé, protože 
ji považuji za charakteristickou: K čemu je mi svobo-
da, když mě neuživí?

Dilema masové společnosti organizované demo-
kraticky vyslovil kdysi mimoděk Dostojevskij slav-
ným apokryfem: Ježíš přinesl lidem svobodu, lidé 
však valnou většinou pokládají za důležitější chléb 
a hry. Svobodu jsou proto ochotni vrátit dárci. Vel-
ký inkvizitor ji od nich převzal a dal jim to, co žádali. 
Stal se tak odpovědným společenským představitelem, 
který zajišťuje masám spokojenou budoucnost. Z toho 
titulu jejich jménem odmítá Ježíše, který se vrátil na 
zem pokračovat ve svém poslání, a posílá jej tam, od-
kud přišel. Ježíš prý poté zmizel v davu a nikdo neví, 
kam se poděl.

Kromě většiny, která svobodu nepotřebuje, exis-
tuje však menšina, která nejenže nemůže bez svobody 
žít, ale dokonce ji každým svým činem a pouhou svou 
existencí neustále vytváří a obnovuje. Část příslušní-
ků této menšiny se považuje za pokračovatele a dědice 
dávných proroků; jsou přesvědčeni, že je jejich prá-
vem, ba dokonce mravní povinností kritizovat sou-
dobou společnost a tlumočit jí rozsudek Božího sou-
du. Vnucuje se však pochybovačná otázka, zda k nim 
vskutku promluvil Boží hlas, nebo jen hlas vlastního 
sebevědomí. 

Psycholog Jung kdysi vysvětlil, proč se na rozdíl od 
biblických dob dnes už nikdo s Bohem přímo nepo-
tká, nevidí jej ani neslyší: nikdo prý se neumí poklo-
nit tak hluboko.

Graham Greene, který se sám hlásí ke křesťanské 
a katolické orientaci, polemizoval ve čtyřicátých le-
tech minulého století s angažovanou literaturou. Pod-
le něho i spisovatel, který se umělecky zastává chudých 
nebo dobrých lidí, je ve skutečnosti travič studní, pro-
tože opakuje falešné obecné představy o společenských 
kon�iktech. Základní podmínka, které by měl autor 
podle Greena dostát, spočívá v účasti na hrdinově osu-
du, i kdyby šlo o hrdinu sebezápornějšího.

Greene dodává, že sice nikdy nepojal záměr psát 
román o Adolfu Hitlerovi, ale kdyby se k tomu od-
hodlal, musel by pro masového vraha nalézt určité 
pochopení. Spisovatel hodný své profese by měl podle 
Gilberta Keitha Chestertona, autora rovněž katolic-
ky orientovaného, stát při svém hrdinovi třeba odsou-
zeném po zásluze k smrti, a to i v okamžiku, kdy od 
něho odstoupí zpovědník. Greene tvrdí, že zaujímá ke 
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svým postavám stejný vztah jako k sobě samému: Toto 
jsem já, a kéž mi Bůh odpustí.

Spisovatel nemá podle Greena právo nahrazovat 
Poslední soud. Jeho přesvědčení sdílím. Nikdy bych 
sice nepsal hru o Klementu Gottwaldovi, ale kdybych 
se přece jen chtěl jako pachatel vrátit tam, kde jsem 
hřešil jako šestnáctiletý gymnazista, když jsem v chatr-
ných verších opěval tohoto justičního zločince, vyprá-
věl bych příběh nemanželského synka, kterého matka 
s otčímem vypravili v téměř dětském věku do Vídně. 
Zřejmě se ho chtěli zbavit. Nepoučili jej o ničem, co 
jej může ve velkém městě potkat. Chytil tam sy�lis, 
a to předurčilo jeho život alespoň potud, že se musel 
v dospělosti omezit ve výběru partnerky a při tehdej-
ším stavu lékařské vědy se smířit s poznamenáním po-
dobným zmrzačení.

Obávám se, že bych se takovou hrou divákům ne-
zavděčil. Pokud by je vůbec zajímal osud opíjejícího 
se pučisty, šéfa vlády a prezidenta, který kromě nezná-
mých lidí vydal na smrt i své nejbližší spolupracov-
níky a komplice, žádali by ostrý odsudek a potvrzení 
toho, co o něm už věděli. Každý jiný pohled by zna-
menal riziko, že bude odmítnut jako pokus o zlosyno-
vo ospravedlňování, i kdyby o žádné ospravedlňování 
nešlo. Pochopit totiž neznamená ospravedlnit.

Ruský literární teoretik Bachtin se v roce 1929 po-
kusil bránit Dostojevského před ideologickými dog-
matiky, a to nastolením teorie takzvaného polyfonního 
románu. Podle Bachtina se velký romanopisec zastával 
každého svého hrdiny, a zároveň se nezastával žádné-
ho. Spojení nebo jednota autorské vášně a autorského 
chladu, schopnost postavu zároveň chápat a být jí za-
ujat a zároveň ji nazírat kriticky nebo jakoby zvnějš-
ku, ztělesňuje typickou pracovní metodu spisovatelů 
tohoto rodu.

Dostojevskij v Bratrech Karamazovových líčí starého 
Karamazova, otřesného a nepolepšitelného hříšníka. 
Tento muž podle svého syna Ivana zaslouží jen a jen 
smrt; měl by být fyzicky likvidován. Vraždu nakonec 
uskuteční Karamazovův nevlastní syn Smerďakov, ale 
nikdo to neshledá oprávněným. I Ivan se účinu svých 
slov zhrozí. Předtím Karamazovův mladší syn Aljoša 
zkusil přivést otce ke svatému starci Zosimovi, aby mu 
promluvil do svědomí a obrátil jej na lepší cestu. Zo-

sima účastníky setkání se starým Karamazovem pře-
kvapil: nepronesl ani slovo a jen se před svým hostem 
hluboko poklonil.

Část obecenstva byla toho mínění, že Zosima pro 
ně sehrál prázdnou mystickou komedii; jiní soudili, 
že svatý stařec svým počinem vyjádřil účast se straš-
nou tíhou hříchů, kterou musí Karamazov nést, ba 
dokonce úctu vůči němu. Dostojevskij však na dru-
hé straně neobešel žádný z Karamazovových děsi-
vých prohřešků a sugestivně je zobrazil. Koneckon-
ců ani Aljošu, s nímž zjevně sympatizoval, neušetřil 
pokušení a pádu: podle plánu, jejž zachytil pouze ve 
svých zápiscích a nestačil realizovat, měl tento zbožný 
mládenec propadnout teroristickému bludu a stát se 
revolucionářem.

Spisovatelé, jejichž pro�l se pokouším vystihnout, 
mohli by být podle mě nazváni syny nebo žáky Do-
stojevského. Kam se však podělo dědictví, které záleží 
v křesťanských názorech velkého pravoslavného Rusa, 
jež naplno a kazatelsky promítal do své publicistiky? 
Většina příslušníků konzumní a zábavní společnos-
ti pokládá Boha nejspíš za mrtvého, i když někteří 
z nich ze setrvačnosti chodí občas do kostela. Každý 
kazatel má tudíž před sebou těžkou úlohu.

Jenže spisovatel, kterého mám na mysli, není kaza-
tel, tím méně prorok. Je na tom tedy hůř. Navzdory své 
případné křesťanské víře nemůže tvrdit a netvrdí, že jej 
sám Bůh pověřil literární tvorbou. Vydává jen svědec-
tví o lidech a událostech, které potkal, prožil nebo vy-
snil. Musí počítat s tím, že jeho práce nevyvolá široký 
ohlas. Nesmí očekávat, že mu věnují pozornost masově 
oblíbené časopisy. Pro televizní dramaturgy pravděpo-
dobně zůstane neznámou osobou. Nakladatelé a šéfo-
vé divadel budou k němu zpravidla málo vstřícní, a to 
z oprávněného strachu, že na něm prodělají. 

Nesmí tudíž doufat, že zbohatne, a jestli se pokusí 
založit rodinu a zplodit děti, musí se připravit na to, 
že bude možná nucen nastoupit jiné zaměstnání a spi-
sovatelskou profesi provozovat jen ve volných chvílích. 
Ještě hůř na tom bude jako člen malého národa odká-
zaný na jeho velmi skrovný kulturní trh. Jediná slib-
ná vyhlídka tkví v tom, že z něho všímavý překlada-
tel něco přeloží do světového jazyka. Je však poměrně 
slabá.
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Je to málo nadějná situace? Důležitější je, zda její 
popis odpovídá pravdě. Jaký patos vyjadřuje spiso-
vatel, který věří, a přitom se necítí jako Boží vysla-
nec? V Písmu svatém, konkrétně ve Starém zákoně, 
je zmínka o čase, kdy Bůh mlčí. Tím se ani v názna-
ku nepřipouští, že biblický text napovídá pojem Deus 
absconditus. Bůh se svého božství nemůže vzdát. Zna-
mená to pouze, že i věřící spisovatel tohoto založení 
reprezentuje jen sám sebe a nemá se koho dovolat a za 
koho skrýt. 

Na rozdíl od vyznavačů avantgardního postoje není 
posedlý touhou po absolutní novosti svého sdělení, na 
druhé straně však zdědil po avantgardě halasovskou 
nechuť „být kůlem vyhlášek veřejným míněním“. Ne-
převzal ovšem ani avantgardistickou pýchu, není tudíž 
lhostejný k obecenstvu ani jím nepohrdá, ale není ani 
v nejmenším ochoten se mu podbízet, nadbíhat mu 
a slevovat ze svého způsobu vidění. 

„Hledaje příkaz sluchu nehledám,“ vyznal se Halas. 
Takový autor není uzpůsoben ani k umělecky politické 
službě ani k jiné formě uměleckého angažmá; Halaso-
vo dílo rozdírá bolestný rozpor mezi puzením k nezá-
vislosti a mezi touhou vyslovit se za utiskované. Potře-
ba svobody a její naplňování pouhou existencí budí 
tak či onak nevůli, ba nepřátelství režimů založených 
na omezování a potlačování svobody a Halas tuto ne-
vůli za svého života i posmrtně zakusil.

Takový spisovatel nevyčerpává svou uměleckou 
snahu pouhou romanticky hermetickou samomlu-
vou, ale protože je sám sobě kritériem, přičemž zá-
roveň sám sebe cítí jako součást odvěkého kulturní-

ho úsilí „nastavit přírodě zrcadlo“, dovede pokračovat 
v tvorbě i za situace, kdy mu nic jiného než samomlu-
va nezbývá, totiž když je zakazován a pronásledován. 
Bez ohledu na osobní vlohy a vlastnosti bývá připraven 
na to, že bude sám. 

Leonardo da Vinci ve stejnojmenném románě Me-
režkovského prohlásil, že v umělcově samotě je jeho 
síla. Spisovatel za vlády Velkého inkvizitora však musí 
snášet samotu, i kdyby ji prožíval jako slabost. Je v tom 
tak trochu dědicem prokletých básníků, aniž si své od-
hodlání k samotě programově pěstuje. Je pro něj hoř-
kým nezbytím, nikoli hodnotovou distinkcí nebo do-
konce vymožeností.

Přes slabou naději na ohlas a přes nelítostné oproš-
tění od zvetšelých iluzí minulého století, iluzí o moci 
umělcova sdělení, nepropadá představě, že jeho tvor-
ba nemá žádný smysl. Je přesvědčen, že podstatné je, 
že své slovo pronesl nahlas. Aniž se považuje za ztros-
kotaného, je v něčem srovnatelný s trosečníkem, který 
své svědectví nebo svůj příběh zachytil písemně, vklá-
dá jeho záznam do láhve, zapečetěnou ji háže do moře 
a čeká a doufá, že ji někdo vyloví. 

Ten čin se v malém podobá výrazu velké víry, že 
mlčící Bůh opět promluví a Ježíš zmizelý v davu se z ně-
ho vynoří, to jest – přeloženo do sekularizované řeči – 
že se lidská většina jako už několikrát v minulosti roz-
pomene na svobodu, a svoboda se zase na čas vrátí.

Milan Uhde, dramatik a kritik, píše divadelní hry, muziká-
lová libreta a scénáře pro televizi, je činný publicisticky. Od 
roku 2011 předseda Rady České televize.
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Naše exklusivní čokoládově hnědé autíčko značky 
Škoda Popular s černými blatníky, béžovým proužkem 
od chladiče až po kufr, s bílými pneumatikami a tmavě 
rudými dyftýnovými potahy sedadel, které bylo vysta-
veno na pařížském autosalonu těsně předtím, než jej 
otec získal, jsme před několika dny přesunuli z cha-
trné dřevěné boudy, kde stálo již čtyři roky zamasko-
vané haraburdím a utajené před Němci, do betonové 
garáže příbuzného ing. Vyroubala, ve dvoře činžáku, 
kde bude lépe chráněno před případným leteckým ná-
letem. Nechali jsme vůz na špalcích, aby s ním nikdo 
nemohl odjet. Kola, akumulátor, potahy sedadel a vše, 
co bylo možné, jsme naložili do dvoukoláku a odvez-
li domů do sklepa. Za války nesměli Češi automobily 
používat a většinou je museli dát k dispozici armádě. 
Byl nedostatek benzinu, a tak jen lékařům bylo povo-
leno jezdit, ale museli si své vozy upravit na plynový 
pohon. Nákladní auta a některé velké osobní vozy po-
užívaly pohon na dřevoplyn. To ovšem znamenalo za-
topit dřevěnými špalíčky v kotli připevněném na korbě 
náklaďáku nebo v kufru osobního auta nejméně hodi-
nu před jízdou, nechat rozhořet, pak zavřít a počkat, až 
suchá destilace vytvoří dostatek plynu. Taková vozidla 
se pak pohybovala pomalu a v oblacích kouře.

Velká okna našeho bytu byla přelepena a zevnitř zasle-
pena černými záclonami. Trvalý hluk leteckých mo-
torů ze zkušebního vojenského letiště, který jsme už 
dávno nevnímali, ustoupil rachotu železných obručí 

a úderu kopyt o žulovou dlažbu. Na zadních sedadlech 
bryčky seděla maminka s tříletou dcerou Martou na 
klíně, vedle služebná Anča, zavalená taškami a kufrem 
s nejnutnějším oblečením. Já jsem trůnil na kozlíku 
vedle kočího a z nadhledu pozoroval koně a vdechoval 
vůni jeho potu. Už jsme nepotkávali přesně vyrovna-
né útvary pochodujících německých vojáků s píšťala-
mi, bubny a činely, které jsme tak často vídávali pod 
našimi okny. Sirény oznamovaly poplach i několikrát 
denně, tak jsme rychle opouštěli Olomouc prázdný-
mi ulicemi v obavách před bombardováním vojenské 
letecké továrny v nedalekém Řepčíně a vojenského le-
tiště, od kterého dělily náš byt jen zahrady a nezasta-
věné pozemky. Jeli jsme prázdnými ulicemi, sem tam 
chodec nebo cyklista. Občas jsme zahlédli německé-
ho vojáka o berlích či rukou na dlahách nebo s ová-
zanou hlavou.

Byl první týden září 1944.
V Hodolanech u divadla, které si Češi postavili 

podle plánů mého otce náhradou za Němci zabrané 
Velké divadlo, jsme odbočili doprava po úzké dlážděné 
silnici směrem na Přerov a mezi poli dojeli za několik 
minut do Vsiska, pak vlevo po šotolinové silnici ještě 
asi kilometr a zastavili jsme ve Velkém Týnci u továrny 
na nábytek. Maminka si měla v přilehlé vilce zřejmě 
co říct s paní Anežkou Hutkovou a její syn Evžen mi 
mezitím ukázal svou zoologickou zahradu: v domečku 
na dvorku na mě zaštěkal medvěd mýval, v teráriích 

Bílé pneumatiky

I Š

I Š se narodil v roce 1938 v Olomouci v rodině architekta Lubomíra Šlapety. Absolvoval obor kame-
ra na FAMU v Praze a působil jako kameraman Filmového studia Barrandov. Natočil 42 celovečerních �lmů, 
mimo jiné s Pavlem Juráčkem (Každý mladý muž), Antonínem Mášou (Bloudění, Hotel pro cizince, Ohlédnutí ), 
Věrou Chytilovou (Kalamita), Františkem Vláčilem (Stíny horkého léta), Ladislavem Smoljakem (Vrchní, prchni), 
v zahraničí s Maximilianem Schellem (Marlene) a celou řadu televizních seriálů, zejména s Hynkem Bočanem 
(Zdivočelá země). V roce 2008 obdržel za své celoživotní dílo Cenu Asociace českých kameramanů. Přednáší na 
Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze.
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všelijací leguáni a jiní ještěři, křečci, bílé myšky, želvy 
a bůhví co ještě. Nikdy dřív jsem neviděl tolik zvířat 
pohromadě. Po celé zahradě byly rozmístěny voliéry 
plné exotických ptáků, ale také sovy, kavky, straky, kte-
ré Evžen v okolí sám nachytal. Litoval jsem je, že ztra-
tili svobodu, nicméně jsem byl okouzlen realizovanou 
vášní svého staršího kamaráda.

Pak se koník vyšplhal prašnou cestou několika ser-
pentinami nad pahorek a za malým lesíkem jsme se 
ocitli opět v široširé hanácké rovině. Blížili jsme se 
mezi poli k malé vesničce, svažující se vpravo do údo-
lí. Pokračovali jsme přímo a zastavili u čtvrtého, po-
sledního domku po levé straně. 

Byli jsme v Přestavlkách.
Na prahu nás uvítala selka, ukázala nám čtyřleté-

ho synka Jarka a uvedla nás do svého jediného po-
koje, který se měl stát naším bezpečným domovem. 
Tady jsme se měli vyhnout blížící se frontě a bom-
bardování. Zapletalovi bydleli tak jako tak v kuchyni, 
pokoj nevyužívali a Anču ubytovali na půdě v malinké 
mansardě. Na dvorku stála kadibudka nad hnojištěm, 
jehož stav společně doplňovali jak koza, chrochtající 
čuník Pepík a kráva Stračena, tak i obyvatelé domu. 
Kam oko pohlédlo, všude slepice a dvě obrovské husy 
v ohrádce. Studna byla kousek vedle hnoje a koupel-
na nebo tekoucí voda nepřipadala na vesnici v úvahu. 
V té době nebyla umělá hnojiva, a tak si každý musel 
pro svá pole v zájmu vyšších výnosů ze slámy, kterou 
se podestýlala domácí zvířata, z kuchyňských odpadků 
a ze společného trusu vyrobit ten nejvhodnější mate-
riál, který opravdu voněl, což mi dnes nikdo mladší 
neuvěří.

A tak se ten chlapeček v bílé rádiovce, bílých rukavič-
kách, bílých punčoškových kalhotách a sametovém 
oblečku, který vyrostl v nejmodernějším olomouckém 
bytě ve vile v úřední čtvrti v pohodlí a maximální péči, 
ocitl ve venkovském prostředí, kde každodenní rituá-
ly byly řízeny potřebami domácího zvířectva, počasím 
a ročním obdobím. Stejně jako kdysi bájný Přemysl 
Oráč, tak i náš pan domácí zapřahoval vola a pomalým 
krokem odcházeli na malé políčko orat, hnojit, vláčet, 
zalévat močůvkou, sít, kosit atd. Někteří bohatší sed-
láci sice vlastnili traktor, ale vzhledem k válečným zá-

kazům a nedostatku nafty jej nemohli používat. Proto 
jedinými pomocníky byli koně, voli a taky krávy. 

Zapletalovi vstávali brzy ráno již po páté hodině, 
poklidili dobytek, vymetli vše do hnoje a poházeli 
podlahu chléva čistou slámou, podojili krávu a kozu, 
z kurníku vybrali vejce, nasypali zrní slepicím, čuníko-
vi dali šlichtu, krávě seno a husám nacpali do zobáku 
šišky z otrub. 

Ale to vše jsem měl poznat později. Nyní mi bylo 
šest let a prvním úkolem byl nástup do školy, ale ta 
v Přestavlkách chyběla. A tak všechny děti z vesnice 
každý den (vyučovalo se i v sobotu) kráčely společně 
přes pole do dva kilometry vzdálených Suchonic. Já 
jsem se k nim připojoval nejpozději, neboť jsem byd-
lel v posledním domku. Za několik minut jsme došli 
k polorozpadlému větrnému mlýnu na samotě, kde 
na nás čekával Jožin, který zde žil se svou svobodnou 
matkou ve velmi nuzných podmínkách. Chodíval bos. 
A nebýval sám, o boty byla nouze. Pak jsme šli napros-
tou rovinou mezi poli. Všichni chlapci měli na hlavách 
čepice s kšiltem, a když jsme kohokoliv cestou potka-
li, tak hlasitě pozdravili a smekli. Muži tehdy nosili 
klobouky a také smekali, když odpovídali na pozdrav. 
Připadal jsem si ve své bílé rádiovce poněkud jiný než 
ostatní hoši, toužil jsem také po čepici s kšiltem, ale 
maminka mi řekla, že není k dostání, a pořídila mi rá-
diovku tmavě modrou. Smekala se mi špatně.

Na zádech jsme měli tašky pletené z rákosí a na 
nich byla připevněna malá černá tabulka, na šňůrce 
z ní visela mokrá houbička a uvnitř kuličkové počí-
tadlo, křídy, čítanka a nezbytná svačinka. Na tabulku 

Lubomír Šlapeta: 
Čítanka pro syna 

Ivana, 1944
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jsme se učili psát, protože o papír byla nouze. Ani čes-
ká čítanka nebyla k sehnání, a tak mi ji tatínek celou 
opsal a nakreslil všechny obrázky. 

Škola byla vedle kostela a měla jen dvě třídy. V té 
nahoře byli žáci čtvrtého a pátého ročníku a my mladší 
dole: prvňáci v první lavici, druháci ve druhé a třeťá-
ci ve třetí. Vedle tabule visely portréty Adolfa Hitlera 
a protektorátního prezidenta dr. Emila Háchy. Muse-
li jsme se všichni naučit nenáviděný německý pozdrav 
„Heil Hitler“ se zdviženou pravicí, ale pan řídící nás 
také naučil českou píseň „Kde domov můj?“, která byla 
zakázaná. První poučka tedy byla, že si máme myslet 
své, ale mluvit a jednat podle situace. Učili jsme se ně-
mecky: die Mutter – matka, der Vater – otec, der Luft-
schutzraum – protiletecký kryt atd.

Cestou do školy nebo ze školy uprostřed polí nás často 
překvapil nenapodobitelný hukot. Ptáci se báli a s di-
vokým křikem zmateně hledali úkryt.

Dunivý zvuk se pomalu blížil, a když se taková 
stovka letadel ocitla nad námi, třásla se celá krajina 
a my, podle příkazu, jsme zalehli do příkopu a pozo-
rovali svazy lesknoucích se bombardérů seřazených do 
čtvercových útvarů, jak letí ve velké výšce někam nad 
vzdálené cíle, zanechávajíce za sebou bílé ocasy sra-
žených par. Ve městech byli lidé varováni sirénami 
a museli se schovávat do krytů. Dokud siréna neohlá-
sila konec nebezpečí, nikdo se nesměl objevit na ulici. 
Ale kdepak by se vzala siréna u nás na vesnici. Vždyť 
tu nebyl ani rozhlas. Rádio možná někdo měl, ale po-
slech zahraničního, takzvaného „nepřátelského rozhla-
su“ se trestal smrtí. A tak se většina obyvatel dozvídala 
o událostech ve světě od bubeníka. Ten přišel jednou 
denně na náves, rozvířil bubínek, a až se lidé seběhli, 
vykřičeným hlasem oznamoval: „Na vědomost se dává, 
že chrabrá německá vojska dobyla velkého vítězství…“ 
a podobné povinné lži.

Čím častějších přeletů jsme byli svědky, tím méně 
pozornosti jsme jim věnovali. Vždyť lítali strašně vyso-
ko – prý pět tisíc metrů. Už jsme se neskrývali, kráčeli 
jsme neohroženě od vesnice k vesnici s vědomím, že 
někde je válka, ale nás tady uprostřed polí přímo ne-
ohrožuje a že se nás jaksi netýká. Sbírali jsme po ces-
tě aluminiové proužky, které shazovali z letadel, aby 

zmátly německé radary a soutěžili jsme mezi sebou, 
kdo jich bude mít nejvíc.

Byli jsme přece děti. Teprve jsme se chystali poznat 
svět. Ten náš se skládal jen z toho mála, které jsme do-
sud spatřili. Naší válkou byly souboje mezi horňáky 
a dolňáky, tedy nás z horní části vesnice proti těm, kte-
ří bydleli pod kopcem. Našimi zbraněmi bývaly kromě 
pěstí také kameny a praky. Zranění bývala častá a jen 
šťastnou náhodou nedošlo k neštěstí. Mí soukmenovci 
byli již mnoha boji zoceleni a mně, městskému chla-
pečkovi, zbývalo místo až v zadních vojích.

V neděli v kostele sedávaly ženy v lavicích nalevo, hla-
vy zahalené šátky, a vpravo černě odění muži s klobou-
ky v klíně. My kluci jsme stávali za nimi pod kůrem 
a děvčata vedle lavic svých maminek. Pak jsme se celá 
vesnice v houfu vraceli stejnou cestou jako každoden-
ně ze školy a chlapi si pak zaskočili do hospody, vzdá-
lené od našeho domova asi sto metrů, zatímco ženy se 
rozprchly ke sporákům. 

Po obědě jsme chodívali na procházku dolů vesnicí 
a k rybníčku a otec mi vyprávěl, jak se žilo před vál-
kou, jak cestovali se strýcem Mírou největším a nej-
luxusnějším parníkem Leviathan (sesterskou lodí Ti-
taniku) do Ameriky, předváděl, jak se pilně učí rusky, 
protože to bude už brzy potřebovat, až ten pašák Stalin 
ty fašisty od nás vyžene. Pak bude dostatek jídla a my 
budeme zase v míru a beze strachu pracovat, cestovat, 
studovat a žít jako civilizovaní lidé.

Vrátíme našemu autíčku bílé pneumatiky, připojí-
me baterii, nastartujeme a vyjedeme svobodně do svě-
ta bez vojáků a kontrol, navštívíme v Ostravě obě ba-
bičky a dědečka, pak zajedeme do Beskyd, vykoupeme 
se v řece Ostravici, pak ještě navštívíme Rožnov a ten 
krásný domeček, který otec navrhoval, když byl ještě 
svobodný a chtěl si maminku vzít. 

A pak se třeba vydáme i za hranice!
Snili jsme si život, který nás určitě brzy čeká. K ve-

čeru tatínek nasedl na bicykl a jel zpátky těch třináct 
kilometrů do Olomouce. Zamávali jsme mu a později 
v zimě, když odcházel pěšky, doprovázeli jsme ho s již 
čtyřletou sestrou Martičkou a maminkou až na konec 
vesnice, a když bylo příznivé počasí, tak až do Velké-
ho Týnce. 
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Jednou, bylo to mlhavého 17. prosince v neděli do-
poledne, jsem šel s tatíkem sáňkovat. Najednou jsme 
zaslechli známý hukot. Pozornost jsme tomu nevěno-
vali až do okamžiku, než jen několik metrů nad námi 
proletěly dvě stíhačky tak nízko, že jsme zahlédli pilo-
ty a ozvala se salva z kulometů. Utíkali jsme k vesni-
ci a opět se z mlhy šílenou rychlostí vynořilo letadlo 
a bleskově zmizelo. Za okamžik bylo nebe plné letadel. 
Celý prostor se otřásal detonacemi a střelbou z letec-
kých děl a kulometů. Bylo to jako přízrak. Domů jsme 
už nedoběhli. Zdálo se že kulky sviští téměř kolem uší 
a otec mě vtáhnul do síňky za dveře nejbližší chalupy 
obchodníka Fuksy. Slyšeli jsme kvílivý rachot padají-
cích letadel. V zdánlivém bezpečí stropu nad hlavou 
jsem se rozplakal. Otec mě okřikl: „Co jsi to za vojá-
ka, že brečíš! Voják se nesmí bát kulí!“ Ze způsobu, jak 
mi tu podivnou větu řekl, jsem pochopil, že má taky 
strach. To na mě platilo. Nechtěl jsem mu přitížit. 

Nad Majetínem i nad Kokorami padala hořící le-
tadla a já jsem nyní už klidněji poslouchal všechny ty 
zvuky. 

Mnohem později jsem se dozvěděl, že jsme byli 
svědky nejkrutější letecké bitvy druhé světové války 
nad naším územím: 100 německých stíhaček elitní 
berlínské eskadry J. G. Wildesau zaútočilo na 527 spo-
jeneckých bombardérů, jejichž cílem byly Slezské ra-
�nerie vyrábějící 50 000 tun pohonných hmot měsíč-
ně. Spojeneckým letadlům naštěstí přispěchalo na po-
moc ještě 300 stíhaček. Nad naší hlavou tedy bojovalo 
927 letadel. Sestřeleno jich bylo 66 a 222 členů posá-
dek. Vše trvalo jen pár minut. Několika Američanům 
se podařilo seskočit padákem a dočkali se konce války 
za pomoci dobrých lidí. 

Po padesáti letech se teprve mohli přijet podívat na 
místa, kde řada jejich kamarádů zahynula a kde oni 
zázrakem přežili. Navigátor Liberatoru omas Qual-
man byl jedním z nich. Moji kolegové režisér Milan 
Růžička s kameramanem Vladimírem Plickou o něm 
natočili krásný dokumentární �lm.

K Vánocům jsem dostal teplé boty, tabuli na stojanu, 
krabičku barevných kříd, starší dalekohled po strýci 
a stavebnici Merkur, ze které jsem si mohl stavět autíč-
ka, jeřáby a podobné hračky. Přivedl jsem si spolužáka, 

abych mu tu krásu ukázal. A moje maminka se ho ze-
ptala: „Jožine, copak jsi ty dostal od Ježíška?“ A Jožin 
z větrného mlýna odpověděl zcela věcně: „Já nic. Ma-
minka pro mě nic nemajou.“ 

Odešel v nových botách a s teplou šálou kolem krku. 
Nikdy jsem na ten dialog nezapomněl, stále se mi 

vrací. A nejen o Vánocích.

Číst, psát a trochu počítat jsem se v této škole naučil, 
ale jen málo vzpomínek se mi zachovalo dodnes. Jed-
nou, když jsme se ve třídě po vyučování chystali k ces-
tě domů, všiml si pan řídící, že mám pod svou lavicí 
svinčík, a nechal mě po škole a ještě jsem musel stokrát 
napsat, že mám po sobě uklízet. Cítil jsem to jako veli-
kou nespravedlnost, protože tu špínu mi tam nametli 
mí spolužáci a všichni to dobře věděli. Musel to přece 
vědět i pan řídící. Jakpak bych já dokázal sám udělat 
takový nepořádek? 

S pocitem křivdy jsem přijal trest. K dovršení vší 
smůly mi pak večer maminka ještě vyčinila za pozdní 
příchod, a když jsem se přiznal, co mě potkalo, nazna-
čila mi docela jadrně, že jsem hloupý kluk, když jsem 
se nedokázal obhájit. 

Byl jsem v tomto kraji cizincem, nemohl jsem pře-
ce na své nové kamarády žalovat. Jednak by se vymlu-
vili a pak by se mi ještě vysmáli. A příště by bylo hůř. 
Má dušička plakala. Že to má milovaná maminka ne-
pochopila, to mě bolelo víc než facka, pro kterou ne-
chodívala nikdy daleko. 

Copak facka. Rychle jsem na ni zapomněl. To byl 
mateřský dotyk, něco jako pohlazení nebo polibek. 
Navíc bolela mou máti často víc než mě. Otec mi po-
hlavek nikdy nedal. Prostě mi jen několika slovy šáh-
nul do svědomí. To se nezapomínalo.

Sněhu bylo hodně. I ve městě Olomouci jezdily po 
ulicích sáně tažené koňmi. Cesta do školy bývala ně-
kdy krušná. Zato zpět to bývalo veselejší s koulováním 
a zkoušením pevnosti ledu na rybníčku. Jednou se led 
se spolužačkou prolomil a ona tam zahučela i s aktov-
kou na zádech. To byl panečku úprk od školy až domů 
ve vysokém sněhu. Tak moc se klepala zimou, že ani 
nedokázala naříkat nebo plakat. My jsme ji táhli a po-
strkovali, měli jsme strach, že umře.
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Ale dopadlo to dobře. Jen my kluci, kteří jsme jí dle 
mínění rodičů do té vody pomohli, jsme se nedokázali 
vyhnout pořádnému výprasku. Ostatně tělesné tresty 
byly nejběžnějším pedagogickým prostředkem. Pan ří-
dící nás trestal zásadně rákoskou přes nastavenou dlaň. 
Když byl hřích většího kalibru, musel si provinilec leh-
nout na lavici nebo na stůl a výplata byla provedena na 
zadek buď přes kalhoty, nebo někdy i na holou.

Ale pětadvacet na prdel to nebývalo. To by nikdo 
nevydržel. I jedna rána rákoskou bývala až překvapivě 
palčivá. Na některé vzpomínám bez velké trpkosti do-
dnes. Kdyby jich bylo bývalo víc, zda-li pak bych dnes 
byl lepším člověkem? Kdo to ví, odpoví.

Pepík eimer, čeledín od Mačáků, který byl zamilo-
ván do naší Anči, mě někdy brával sebou na pole. Po-
sadil mě buď na koně, nebo na sedlo vlečky a ukazoval 
mi, jak obdělává půdu.

O jídlo byla za války nouze. Přidělovalo se na po-
travinové lístky, ale maminka tady nemusela vystávat 
nekonečné fronty před obchody jako ve městě. Jen na 
chleba čekávala celá ves jednou týdně v pátek. Dole 
ve vsi byl malý obchůdek se smíšeným zbožím, kde se 
z toho omezeného válečného sortimentu dalo něco na-
koupit, a obyvatelé se tam snadno vystřídali. 

Ve sklepě byla hromada brambor a ve spíži nalo-
žená zelenina, řady kompotů z produktů vypěstova-
ných na zahradě. Masa a sádla byl nedostatek. Máslo 
se stloukalo doma, a když bylo nejhůř, tak paní Zaple-
talová zabila slepici nebo i vykrmenou husičku. 

V zimě se konala zabíjačka. Čuník Pepík byl cho-
ván načerno, a tak se vše muselo odehrávat v co největ-
ší tichosti. Ale povídejte to dobře živenému prasátku. 
Tomu se na pekáč nechtělo. Běhalo po dvoře a strašně 
kvičelo a naříkalo. Pak prorazilo plot do zahrady a tam 
kličkovalo pod jabloněmi tak dlouho, až ho nakonec 
k smrti uřícený pan Zapletal chytil pod hruškou. Řez-
ník chudáčka zapíchl. Nastaly hody. Ale většina masa, 
sádla a uzeného se nakládala do kameninových nádob 
a také zavařovala jako zásoby pro horší časy.

V březnu jsem oslavil své sedmé narozeniny.
(Bylo mi tedy právě desetkrát méně let než dnes). 
Maminka upekla „ošizený dort“. Tak mi chutnal, 

že jsem si jej pak objednával ke každým dalším naro-
zeninám až do dospělosti. 

Otec s námi častěji trávil večery i ve všední dny 
a brzy ráno pak pospíchal do práce.

Bydleli jsme blízko velkého města, ale cizího člo-
věka jste nepotkali a německého vojáka tu snad neza-
hlédl nikdo. 

To byl asi důvod, proč rodiče vybrali toto místo 
k dočasnému pobytu. Jak se později ukázalo, byl ten-
to zapomenutý kraj ideálním místem také pro party-
zány. V místní hospodě si vytvořili muniční sklad a po 
nocích se tam scházeli. S přibližující se frontou rostla 
jejich odvaha a opatrnost mizela. 

Bylo 30. dubna 1945.
Uplynulo právě osm měsíců od našeho příjezdu 

do Přestavlk. Berlín je v troskách. Americká armáda 
je u Plzně. Říšský vůdce Adolf Hitler se oženil s Evou 
Braunovou a vzápětí novomanželé spáchali sebevraž-
du. My to ještě nevíme. 

Ani bubeník to ještě neví.
Večer uleháme k spánku jako každý den. Ale pro-

buzení přichází nečekaně brzy.
Prásk! Prásk! Ratata… výstřely v těsné blízkos-

ti domu. Než se stačím probrat, už mě nese otec do 
Ivan Šlapeta poprvé s fotoaparátem, 1943. 
Foto Robert Smetana.



76 Kontexty 4/2011 77Literatura

sklípku a tam se tísníme na bramborách a dvou starých 
slamnících všichni obyvatelé domu. Výstřely se ozýva-
jí stále. Pistole, pušky, samopaly a snad i kulomet. Ni-
kdo nemá odvahu zjišťovat, co se děje. 

A najednou zlověstné: buch, buch na vrata! Otec 
a pan Zapletal lezou po žebříku ze sklepa. Nekoneč-
ně dlouho se nevrací. Jen šramot a nezřetelné hlasy. 
A stále výstřely.

Maminka s paní Zapletalovou nechávají nás děti 
s Ančou a lezou nahoru. Jsme velmi vyděšeni. Temné 
mihotavé stíny na špinavé zdi se mi promítají do snů. 
Hodiny napětí. Přesto chvílemi vyčerpáním usínám 
a zase se probouzím. 

Najednou rodiče. V tichosti prcháme přes dvorek 
a dál zahradou, dál do polí. Ještě že bydlíme v posled-
ním domku! Proti světlejší obloze na východě se rýsu-
je silueta bryčky. Občas záblesk a ohlušující výbuch. 
Za našimi zády temné nebe a hořící hospoda. Nohy 
se boří do hlíny. Otec tlačí bicykl přes pole. 

A už sedíme a oddychujeme, zpoceni a zabláceni. 
Koník lhostejně kluše a za námi tatík šlape do pedá-
lů. Nemá to na polní cestě snadné. Objíždíme vesnici 
velikým obloukem, protože město je na druhé straně. 
Sleduji hospodu, jak se halí do dýmu, hoří a němé zá-
blesky vybuchující partyzánské munice a granátů se 
rýsují proti obloze. Detonace se ozývají stále s větším 
zpožděním, jak se vzdalujeme. Někde ve škarpě napro-
ti hospodě leží mrtvá těla bratří Mačáků a dalších sou-
sedů, které jsem tam osm měsíců potkával.

Nebyli to Němci, kdo je zabili. Měli sice německé 
uniformy, ale německy nemluvili. Otec měl možnost 
„pogavariť pa ruski“ před hlavní pistole. 

Přešli k nepříteli, nešťastníci, ale ani tady nevěděli, 
proč a za co bojují. Německá armáda prohrávala. Jen 
čort znajet, o co bojovali. Prý o kořalku. Ve své opilosti 
měli stále větší žízeň. Někteří občané jim odmítli na-
lít, a zaplatili za to životem. Tak to slyším vyprávět při 
vydatné snídani u Hutků ve Velkém Týnci. 

Později se zjistilo, že nám ukradli můj dalekohled 
od Ježíška, všechny konzervy, otcovo spodní prádlo 
a padesát tisíc korun, které měla maminka schované 
pro nejhorší případ. Alkohol u nás asi nenašli. Špinavé 
a posrané spodky tam nechali. Když je pak maminka 
vyprala, sedly mi jedny jak ušité a ještě řadu let jsem 

je v zimě nosil. Peníze ztratily svou cenu, ale spodky 
byly vzácné a zachovaly si svou funkci.

Vůně hnoje pomalu vyprchávala ze šatů. Přijížděli jsme 
k mému rodnému domu v Olomouci. Krásně svítilo 
ranní slunce. 

Byl 1. máj 1945. 
Před německou školou se shlukovaly děti v uni-

formách Hitlerjugend s nezbytnou dýkou na opas-
ku a český školník v nápadně nové černé tankistické 
kombinéze opřen o koště pozoroval průhledem ulice, 
jak se po hlavní třídě ploužila směrem ku Praze nejrůz-
nější obrněná vozidla, nákladní auta, terénní vozidla 
a motocykly v nepřetržité řadě, obložené vyčerpaný-
mi a zraněnými vojáky, snažícími se dostat co nejdřív, 
v předtuše konce války, do amerického zajetí. V rohu 
zahrady jsem spatřil vysokého německého důstojní-
ka SS Fendlera v propocené košili, do pasu rozepnuté 
a s vyhrnutými rukávy, v holinkách a rajtkách, kopat 
krumpáčem jámu. Byl to zvláštní obrázek, vidět toho-
to vždy dokonale oblečeného muže, tolik podobné-
ho Reinhardu Heidrychovi, vzbuzujícího respekt i na 
dálku, před kterým se třáslo celé město, jako kopáče. 
Bydlel v bytě pod námi, jejž získal po mladém páru 
Weissových, kteří se stěhovali do domu současně s mý-
mi rodiči a kteří se stejně jako řada dalších židovských 
sousedů stali de�nitivní obětí holocaustu.

Naposledy jsem jej viděl před rokem. Přišel si od 
nás zatelefonovat. V širokém okolí jsme měli jediný 
telefon s číslem 292 a občas si někdo známý neb sou-
sed přišel od nás zavolat. Je s podivem, že důstojník SS 
neměl vlastní aparát, ale opravdu tomu tak bylo a sta-
lo se asi třikrát nebo čtyřikrát, že k nám vstoupil do 
bytu. V předsíni naproti telefonu visela na stěně veliká 
mapa Evropy, na které si otec vyznačoval barevnými 
špendlíky pohyby armád. Fendler k ní přistoupil, pár 
špendlíků odebral a napíchal je jinam se slovy: „So ist 
das richtig!“ a s lehkým úsměvem odešel. Otec zůstal 
jako opařený. Měl své informace z londýnského rádia 
BBC a poslech nepřátelského rozhlasu se trestal smrtí. 
Ale dopadlo to tehdy dobře. 

Vyběhli jsme do našeho bytu ve druhém patře. Všech-
na okna byla pokryta černými záclonami a v přítmí 
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jsem viděl, že obrazy, porcelán a koberec v jídelně chy-
bí. Cenné věci byly zazděny v garáži vily u Procházků, 
ostatní drobnosti v krabicích, nastrkaných pod roho-
vou pohovkou, která byla potažena stejně jako klavír 
prostěradly a dekami. Necítil jsem se jako doma.

Vzdálené dunění dělostřelby nám nepřestávalo při-
pomínat blížící se frontu.

Z terasy jsme viděli, jak soused, bankovní ředi-
tel pan Středa, vozí kolečkem hlínu a hromadí ji na 
přizdívku, kterou byl u každého domu chráněn Luft-
schutzraum. To byla taková zídka z neomítnutých ci-
hel s betonovou stříškou asi padesát centimetrů od stě-
ny každého domu, chránící v případě přímého zásahu 
okno sklepa před zavalením sutinami a umožňující li-
dem dostat se z trosek budovy ven. Otec se rozhodl, 
že rychle udělá totéž. Naším krytem byla prádelna 
v suterénu, do které se vstupovalo přes sušárnu, jejíž 
okna chráněna nebyla. Pomáhal jsem tatíkovi naklá-
dat hlínu na kolečko. Brzy jsem si však uvědomil roz-
díl velikosti jeho lopaty a mé dětské lopatky a pocho-
pil marnost svého počínání. Lelkoval jsem po zahradě 
a pozoroval zpoza rohu Fendlera, jak pracuje na opač-
ném konci zahrady. Přemýšlel jsem, kde je asi jeho 
foxteriér Petrle a jeho blonďatá, štíhlá panička, která 
nosívala přiléhavý kostým z vojenského sukna s opas-
kem, na kterém se ji pohupovala v koženém pouzdér-
ku maličká dámská pistole. Dosud jsem neviděl tak 
malou zbraň. Vypadala jako dětská hračka. Rád bych 
si ji pořádně prohlédl, leč nebylo mi to dopřáno. Ni-
kdy jsem již nespatřil ani Fendlerku (jak ji nazývala má 
maminka) ani pejska.

Dělostřelecká palba sílila, ale bůhví, kam dopada-
la. Jarní slunce hřálo a šeříky v zahradě voněly. Slyše-
li jsme projektily letící někde vysoko nad námi. Je-
jich temný svist znervózňoval, ale výbuchy se ozývaly 
z dáli. Po nějakém čase jsem si zvykl a přestával jsem 
je vnímat skoro stejně, jako si neuvědomujeme vzdá-
lený vlak. Ale když si projektil vybere za cíl přímo vás, 
to je jiná. To poznáte ihned. A jen málo lidí si tuto 
zkušenost může odnést do dalšího života. Já jsem to 
štěstí měl.

Fendler pracoval velmi usilovně. Stál v jámě a vy-
hazoval lopaty a hromada hlíny rostla. Vedle ležely dvě 
betonové skruže. Budoval si vlastní kryt. Nechtěl asi 

sdílet úkryt s naší rodinou, starými domácími Votru-
bovými, a dokonce manželi Sloukovými, kteří bydle-
li v suterénu a dělali domovníky. Taková společnost 
méněcenných Čechů nebyla pro tohoto Übermensche 
přijatelná. To jsem jaksi i při své tehdejší inteligenci 
pochopil.

Šel jsem se podívat na tatínka. Stál opřený o zděný 
sloup sousedovy zahrady a pan Středa opřený z druhé 
strany. Oba zpoceni po nezvyklé práci. Chvíli jsem je 
poslouchal, jak hodnotí situaci. Trochu mě to nudilo. 
Starostlivě se ohlíželi po bzučících střelách. Chtěl jsem 
jít domů. Tahal jsem otce za kalhoty.

A v tom se to stalo. Vysoký svištivý zvuk, neslyše-
ný nikdy dřív a nikdy potom. Strašně rychle sílil. Ucí-
til jsem celou váhu otcova těla jak na mě skočil. Obli-
čej jsem měl zabořený v trávě. Detonace! Chvíli ticho. 
Úplné ticho. Leželi jsme necelé dva metry od místa, 
kde stával sloup. Tichý řinkot a cinkot padajícího skla. 
Pak tichounký vzdálený nářek. A už mě, celý přikrče-
ný, nese úprkem k domovním dveřím. Zamčeno! Ně-
kolik skoků a letím oknem do sklepa na hromadu uhlí. 
Otec zpět ke dveřím, odemyká, vlítne do sklepa, táh-
ne mne do našeho krytu v prádelně. Přibíhá maminka 
s Marti v náručí, Anča, domovníci, domácí. 

Panu Středovi už nebylo pomoci. Před chviličkou 
ještě nic zlého netušil. Rozvážně hovořil, živě gestiku-
loval. A teď byl ten laskavý pán mrtev. 

Otec odtáhl roztrhané tělo do chodby sousední-
ho domu k nohám jeho paní a dcery Dagmarky. Těž-
ká chvíle. 

Sloup, u kterého jsme všichni tři stáli, dostal pří-
mý zásah a zcela se rozpadl. Okna našeho domu byla 
rozbitá, v omítce byla řada děr. Okolní domy na tom 
byly stejně. Na ulici byli zasaženi a zemřeli současně 
německý voják a neznámý civilista. Jen otcova blesko-
vá reakce nám oběma zachránila život. 

Napěchováni jak sardinky trávíme nekonečné ho-
diny v prádelně alias krytu. Devět lidí. Jen Fendler na 
zahradě. Ten by nám tady ještě chyběl! 

Po silnici kolem domu stále projíždí nekonečné ko-
lony vozidel naložené a obložené lidmi. To už nejsou 
vojáci, ty postavy ve zbytcích uniforem. Zubožení, 
špinaví, vyčerpaní lidé. Zastavují, přicházejí požádat 
o vodu. Chovají se uctivě.
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Třetí den dopadla bomba na protější činžák. Roho-
vá věž se zřítila. Náš dům se zachvěl. My také.

Jinak se zvuková kulisa války stává stereotypní. 
Občas slyšíme střelbu z ručních zbraní, když se bojuje 
v ulicích. V rádiu volá Praha o pomoc.

Elektrika najednou nefunguje. Zprávy žádné. Dny 
a noci ve tmě splývají. Špatný vzduch. Svíčka mi pách-
ne. Nevíme, co se děje venku. Ležím na zakrytém prá-
delním kotli. Marti v prádelním koši ve vaně. Dospě-
lí pospávají v sedě. Muži chodí vykukovat před dům. 
Posedávají na schodech. Všichni jsou nepředstavitel-
ně unaveni.

Bušení na dveře. 
Vybíhám z krytu do sušárny, odkud je výhled na 

vchodové dveře. Otec odemyká. Do chodby vtrhnou 
dvě siluety v podivných helmách, pušky v ruce. „Vrač! 
Zubnyj vrač! Nam nužen zubnyj vrač! Bystro, bystro! Pa-
nimáješ?“ sípe jeden z nich. Otec praví naučenou frází: 
„Praščajtě gospodá. Zdravstvujtě! Pojditě sudá, pažáluj-
sta.“ Jak znám otce, určitě řekl „gospodá“. Tehdy ještě 
nemohl vědět, že si říkají „továryšči“. To mu bělogvar-
dějský major Gejmovský, který ho učil rusky, asi ne-
řekl. Pohybují se rychlými přískoky, a už jsou v sušár-
ně. Jeden se rovnou vmáčkne do rohu, krátkou pušku 
s kulatým zásobníkem v pohotovosti. Oči mu poska-
kují po místnosti a po všech nájemnících, kteří s po-
divně rozpačitými úsměvy zaplnili místnost. Otázka 
visí ve vzduchu: Tak to je vítězství? Je konec války? 
Není. Stále slyšíme dělostřeleckou palbu.

Ten druhý, v černé promaštěné uniformě páchnou-
cí na sto honů naftou, zřejmě velmi trpí. Má tmavě 
žlutou pleť a papulu má oteklou tak, že jedno z jeho 
mongoloidních očí téměř není vidět. To levé.

Zubař bydlí jen o dva domy dál. Otec tam běžel. 
Maminka nabízí to nejlepší, co máme: chléb s más-
lem a starým salámem. Pan Slouka slivovici. Vodu. 
Nereagují. 

Prohlížím si je se zájmem. Představoval jsem si 
osvoboditele jinak.Vypadají jako divoká zvěř chycená 
do pasti. Nehýbou se, jen rychle oddechují a jejich zor-
nice stále poskakují z místa na místo. (Dnes bych řekl, 
že jsou nadrogováni, ale tehdy jsem o takových věcech 
neměl tušení. Bylo to prostě jen velmi divné.)

Venku stále střelba. 
Konečně se vrací otec s doktorem Martínkem: „Éto 

zubnyj vrač. K saželeniu instrumentov u něvó nět.“
Pacient si sedl na židli proti oknu, odložil přilbu, tu 

divnou malou pušku stále na klíně, otevřel ústa. Viděl 
jsem vše zblízka. Doktor břitvou pana Slouky rozří-
zl dáseň, vytekl hnis a krev. Pak kleštěmi vytrhl levou 
horní pětku. Pacient držel, jen očka stále poskakovala 
a tomu v koutě taky. „Charašó, spasíbo“ a pádili pryč.

O doktoru Martínkovi se říkalo, že je vrták, ale 
zuby trhá báječně. Mohu na jeho obhajobu říct, že si 
počínal skvěle. I bez instrumentů.

Zůstali jsme ve sklepě ještě asi dva dny. Fendler zmizel 
beze stopy. Zůstala po něm v rohu zahrady díra vyztu-
žená skružemi připomínající mělkou studnu. 

Dnes po letech je zasypaná hlínou a vyrůstá z ní 
stromek. Stále jsem přesvědčen, že si tam tehdy něco 
zakopal. Už jsem to několikrát říkal majitelům domu, 
ale oni mi nevěří.

Následující den válka skončila.
Fendlerův byt prohlédla a zapečetila sovětská roz-

vědka. O tom, co tam našli, kolovaly pak nejhrůzněj-
ší dohady.

Maminka se chtěla zúčastnit oslavy osvobození, 
a tak jsme vyšli celá rodina směrem k městu, ale došli 
jsme jen k druhému domu, kde stál na zahradě dok-
tor Martínek, který lakonicky poznamenal: „Pane ar-
chitekte, schovejte tu svoji ženu.“ Tím slavnostní pro-
cházka na počest vítězství skončila a vrátili jsme se 
domů. Otec dostal pušku a se sousedy vytvořili do-
mobranu a hlídkovali se zbraní kolem bloku, aby se 
jejich rodinám nic zlého nepřihodilo v době, kdy po 
městě řádili vojáci Rudé armády. Táta nebyl nikdy na 
vojně. Nechci domýšlet, jak by to dopadlo, kdyby do-
šlo ke skutečnému střetu.

Často k nám chodíval na návštěvu velitel olomoucké 
posádky, sovětský major Andrianov, který byl v civil-
ním životě architektem. S otcem se spřátelil a nená-
padně naznačoval, že poměry v Sovětském svazu ne-
jsou zrovna ideální. Na jeho diskrétní upozornění jsme 
později často vzpomínali. 
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Sovětských vojáků jsem se nebál, ale raději jsem je 
sledoval z bezpečné vzdálenosti. Měl jsem určité výho-
dy: nebyl jsem děvuška, nýbrž malý chlapec a nevlast-
nil jsem hodinky ani bicykl. Dokonce jsem už neměl 
ani dalekohled.

Krátce po osvobození, zrovna jsme seděli u oběda, 
telefonoval ing. Vyroubal, že z okna sleduje, jak Ru-
sové vypáčili garáž s naším autíčkem, a pak jako slav-
ný sportovní rozhlasový reportér Laufer komentoval 
další události. 

Z jiného starého nepojízdného auta přehodili kola 
a baterii, nastartovali a s velkými pneumatikami, drh-
noucími o blatníky, odjeli. Nikdo neměl odvahu za-
sáhnout. Táta se sluchátkem na uchu tlumočil vše ma-
mince a mně.

Bylo to úplně nové auto. Na tachometru jen pár 
set kilometrů.

A bylo stejně staré jako já. Celá léta jsme ho uchrá-
nili, a teď jsme o něj přišli.

Neutěšitelně jsem se rozplakal. Konec války, 
všechny mé představy a sny o šťastném životě byly 
nějakým způsobem s tím autem propojeny. Nemyslel 
jsem na to, že jsme vše přežili. To jsem považoval za 
samozřejmost.

Budoucnost se mi zhroutila. Netušil jsem, že budou 
větší ztráty, že vlády nad ulicí se ujmou tací jako český 
školník z německé školy, stále ještě v černém němec-
kém polovojenském mundúru s rudou páskou na ru-
kávě, vykřikující komunistická hesla. Že se k nim při-
dají mnozí bývalí přátelé z touhy po prospěchu, že se 
přátelství s rozpaky vytratí. To hodně bolelo. My jsme 
jim přece neublížili.

A tak jsme pak žili „v té zpropadené voliéře Čech“ 
jako ti Evženovi ptáci, zbaveni nejen pohybu v rovině 
horizontální, ale také bez možnosti duchovního rozle-
tu ve smyslu vertikálním. 

My děti jsme měly výhodu. Braly jsme život tak, jak 
šel. Neměly jsme za sebou lepší zkušenost. Ale rodičům 
bylo souzeno prožít těžká léta.

Otec už nikdy nebude smět postavit nic tak krás-
ného, co by se jen trochu podobalo tomu, co dokázal 
před válkou. V souboji s neschopnými prohraje.

On ale nikdy neztratil naději. A nikdy se tomu 
svinstvu nepoddal, aby si usnadnil život. A tak u nás, 
kteří jsme jej znali, na celé čáře vyhrál.

První třídu jsem dokončil v Olomouci. Z německé 
školy se stala zase česká. Měl jsem to teď blízko – sta-
čilo přeběhnout ulici. Vedle tabule visely portréty Jo-
sifa Vissarionoviče Stalina a dr. Edvarda Beneše, kte-
rého později nahradil Klement Gottwald. Učili jsme 
se rusky: poběda – vítězství, továrišč – soudruh, komu-
nističeskaja partija – komunistická strana. 

Z dyftýnových temně rudých ochranných potahů au-
tomobilových sedadel si maminka nechala ušít krásný 
kabátek, který ráda a často nosila. Byl z dobrého ma-
teriálu a vydržel až do konce šedesátých let.

A ve sklepě nám zůstaly zaprášené bílé pneumatiky 
jako zbytky iluzí. 

Vzpomínky na první rok povinné školní docházky pro své 
mladší příbuzné napsal v Dobřichovicích dne 17. května 
2008 Ivan Šlapeta.
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O ďáblech a lidech

Stalo se to v jedné smuteční síni na Manhattanu v čer-
venci 1991 při pohřbu neobyčejně plodného spisova-
tele. Dožil se bezmála devadesáti let a zůstalo po něm 
18 románů, více než 200 povídek a kromě esejů, člán-
ků a memoárů také 14 knížek pro děti. Obřadu na-
vštívenému stovkami lidí byla přítomna spisovatelova 
druhá manželka, z Izraele přijel syn z prvního manžel-
ství. Bylo mu pět let, když otec v roce 1935 emigroval 
z Polska do Spojených států, a setkali se pak až po dva-
ceti letech. Rabín Berkowitz prokládal svou smuteční 
řeč vzpomínkami na vtipné výroky zesnulého přítele, 
jakož i na úsměvné zážitky ve Stockholmu, kam ho do-
provázel, když mu v roce 1978 byla udělena Nobelova 
cena za literaturu. Náhle reproduktory zavrčely. Něco 
v nich začalo pískat, skučet, hučet… Zřízenci nebyli 
v dohledu a rabín – podle listu e New York Times – 
poznamenal: „Mimochodem, to jsou démoni.“ Podle 
nebožtíkova syna dodal, že tak vyjadřují svou bolest 
nad úmrtím autora, který je do svých knih nechal to-
likrát vstoupit.

Odkud přicházeli? Z lidových pohádek a povída-
ček, které Isaac Bashevis Singer slýchal od dětství na 
polském venkově. Z židovských legend šířených v ja-

zyce jidiš, který byl na rozdíl od vzdělanecké hebrejšti-
ny jazykem folkloru a lidového čtení. Kořením tajem-
ných příběhů býval zlý duch, ať už ďábel vyslaný z pek-
la, nebo dybuk, bludná duše ze hřbitova, která posedla 
živého nešťastníka. Singer, mistr vypravěčské magie, se 
dal nejednou slyšet, že na zlovolné působení nadpřiro-
zených sil věří – vždyť o mikrobech lidé dřív taky ne-
věděli, a teď je známo, že existují. To přirovnání kulhá, 
ale ukazuje ke společnému základu nemoci a hříchu: 
aby napadený podlehl, musí být oslabena jeho imuni-
ta. A ďábel ví, co lidskou duši může nalomit, jaký roz-
mar a sebeklam, jaká posedlost. Ne náhodou číhá rád 
v zrcadle, v té pasti pro ješitné. Právě o tom ho Singer 
nechal vyprávět v povídce, která byla tím prvním, co 
jsem od něj četl. Marnivá žena polského kupce se v ní 
dala obalamutit a unést lichometným pekelníkem do 
pustin, kde ji místo slibovaného blaha čekala zkáza. 
Historka takřka čítanková, ale četl jsem se zatajeným 
dechem. Ďábel s ropuší tlamou vyprávěl stručně a při-
tom s horečnou obrazností. Omračoval svou odpor-
ností, vyhrával neuvěřitelným překrucováním.

Byla tak překvapena, že se zapomněla leknout. „Jéje, ty 
jsi ošklivý,“ řekla. „Jéje, ty jsi krásná,“ odpověděl jsem. 
Můj kompliment ji potěšil. „Kdo jsi?“ zeptala se. „Ne-

Zápisky vášnivého čtenáře

A P

A P� (1935) je spisovatel, překladatel, publicista a vysokoškolský pe-
dagog. V šedesátých letech pracoval v literárně-dramatické redakci Českosloven-
ského rozhlasu v Brně a spolupracoval s časopisy Host do domu a Světová literatu-
ra. Dalších dvacet let se věnoval literární a překladatelské činnosti ve svobodném 
povolání, dlouho pod cizím jménem. Od roku 1990 působí na Divadelní fakultě 
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Zprostředkoval českým čtenářům 
to zásadní z anglicky i španělsky psané poezie, prózy i dramat (Lorky, Shakespea-
ra, Hellera, Updikea, Singera, Chestertona, Lodge, Leara, Rostena, Ruize, Padró-
na a mnohých dalších). Následující dva eseje, jejichž základem byly autorovy roz-
hlasové promluvy, jsou ukázkou z autorovy připravované knihy Potulky knihami 
a časem, která vyjde na podzim v nakladatelství Barrister & Principal.
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boj se,“ řekl jsem. „Nejsem ďábel, jsem ďáblík. Mé prsty 
nemají nehty, má ústa nemají zuby, mé paže jsou pružné 
jako lékořice, mé rohy měkké jako vosk. Má síla spočívá 
v jazyce. Jsem taškář z povolání a přišel jsem tě rozvese-
lit, protože jsi sama… Zahoď modlicí knížky na smetiš-
tě a přijď za mnou. Rozepnu křídla a odnesu tě z téhle 
vesnice na poušť. Poletíme nad lány muchomůrek, nad 
lesy plnými vlkodlaků, nad ruinami Sodomy, kde hadi 
jsou učenci a hyeny zpěvačky a vrány kazatelky a zlodě-
jům jsou svěřeny milodary pro chudé. Tam ošklivost je 
krása a křivé je rovné. Tam muka jsou zábava a výsměch 
je největším velebením. Ale pospěš, věčnost je krátká.“
„Já se bojím, ďáblíku, já se bojím.“
„To každý, kdo jde s námi.“
Chtěla se mne vyptávat, chtěla mi dokazovat, že si pro-
tiřečím, ale já se nedal. Přitiskla rty k zrcadlu a chytila 
se mého ocasu.

Svůdce opustí svou kořist až mezi obludami v pe-
kelné krajině, kde se na rozdíl od pozemského světa nic 
nemění. Čas tam stojí. Adam zůstává nahý, Evu stále 
svádí had, Kain zabíjí Abela, potopa se řítí z nebe, Job 
si bez úlevy škrábe své vředy.

Vyprávění tak neslýchané mě fascinovalo. Připadalo 
mi jako virtuózní výkon a zároveň jako fantastická ne-
horáznost. V každém případě mi objevilo autora, kte-
rý mě pak po léta přiváděl k příběhům ještě tajemněj-
ším, než jsou ty, které vypráví démon. Ten totiž všech-
no ví a nic o svých plánech netají, jen ra�novaně tahá 
za nitky lidských slabostí. Daleko víc povídek napsal 
Singer o podivných osudech, za jejichž zvraty – ať ve 
starém Polsku nebo v zámořském Novém světě – ne-
stojí démonický manipulátor, ale důvody a síly méně 
pověstné, méně vykřičené a často jen stěží postižitelné. 
Temné stránky lidské povahy, nevysvětlitelná selhání, 
zaslepenost, která věří, že je prozřením. Vášeň se může 
stát ze všeho, z nejrůznějších emocí, i ze soucitu, stejně 
jako z lásky se stává zločin, říká se v povídce „Její syn“, 
situované do moderního New Yorku. „Láska naší doby 
je většinou nevěra. A často je to nenávist.“

Zrcadlo, ve kterém naivní kupcova žena obdivova-
la svou nahou krásu, bylo zlatě rámováno, uprostřed 
mělo prasklinu a „bylo modré jako voda těsně před 
zamrznutím“.

Viděl někdo barvu vody před zamrznutím? Viděl 
někdo zlého ducha?

V českém výboru ze Singerových povídek Stará lás-
ka, vydaném v polovině osmdesátých let, je ďábel lid-
ským očím skryt. „Neviditelný“ – jmenuje se ta po-
vídka, jediná, kde se ve Staré lásce hlásí ke slovu nad-
přirozená síla, zloduch, jenž se rozhodl zničit pokojné 
manželství stárnoucího páru. V době, kdy jsem výbor 
překládal, bylo příliš riskantní představovat schvalo-
vacím orgánům už tak dost podezřelého Singera, pol-
ského Žida a emigranta, jako autora koketujícího s dé-
monologií. Jakkoli případná to byla obava, její komič-
nost trvá. Nevěřím, že by někdo mohl brát Singerovy 
ďábly, ďáblíky, skřety a dybuky vážně. Jsou to loutky 
z přízračného divadélka, bravurně ovládané svým po-
zemským principálem Isaakem Bashevisem. Podobně 
jako pohádkové víly na jiných jevištích představují ne-
konečné dobro, Singerovi běsové symbolizují nevyčer-
patelnost zla. Rozehrávají katastro�cké příběhy, které 
ukazují, jak strašná je zkáza, když není včas odvrácena. 
Ale zároveň – v duchu Singerovy zásady, že „opravdová 
literatura poučuje, zatímco baví“ – nejde z těchto pe-
kelníků jen hrůza. Jejich posedlost zlem je až grotesk-
ní a jejich chování natolik podobné lidskému, že z něj 
zřetelně vystupují růžky ironie a satiry. V povídce „Taj-
bele a její démon“ zastane všechno maska; učitelský 
pomocník se vydává po nocích za démona, a obelstí 
tak žádoucí vesničanku, jinak nedobytnou. Na zlého 
ducha se tedy dá nejen věřit, ale také si na něj podle po-
třeby hrát. Jak se při tom baví sám autor, je vidět v po-
vídkových sbírkách, které od devadesátých let vycházejí 
česky v úplnosti. Vedle příběhů o tom, jak si temné síly 
pohrávají s lidmi, přibývá těch, kde si vypravěč Singer 
pohrává s temnými silami jako s tvárnými modely.

V povídce „Šida a Kuciba“ vykreslil podzemní dé-
monku na způsob ustarané židovské mámy, která tou-
ží, aby se její rohatý synek s oslíma ušima šťastně ože-
nil a její manžel to dotáhl na rabína a krále démonů. 
Zatím musí prchat do exilu na zemský povrch, kde 
žije lidská havěť (stvořená jen božím omylem), ale je 
přesvědčena, že poslední vítězství bude patřit podsvět-
ní temnotě. 

Povídka „Poslední démon“ začíná: „Já, démon, do-
svědčuji, že žádní démoni už nejsou. K čemu démoni, 
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když démonem se stal sám člověk? Proč přesvědčovat 
ke zlu někoho, kdo je už přesvědčen?“ Po zkáze Polska, 
vyvraždění Židů a znesvěcení všeho není už hříchu, 
zmizel Anděl dobra i Anděl zla. Poslední z démonů se 
ukryl do nejmenší vesničky a živí se písmeny ze zaprá-
šené knížky prastarých příběhů.

„Šabat v geheně“ načrtává další průnik lidského 
a pekelného. Volnomyšlenkáři, opékaní za trest v pe-
kelných plamenech, smějí jednou týdně diskutovat 
o tom, jak peklo zreformovat: odborářskými poža-
davky, sexem, časopisem, divadlem, založením po-
krokové politické strany. Jen na to mít! „Kdybychom 
měli peníze,“ uzavírá hříšník, který byl zaživa politi-
kem, „dosáhli bychom všeho bez revoluce, bez peticí 
i bez kultury.“

V „Metuzalémově smrti“ se podsvětí otvírá exper-
tům. Přicházejí tam z různých zemí na „shromáždění 
moudrých“ a konferují, jak školit děti v umění zloči-
nu, jak pojídat zvířata zaživa, jak vyznamenávat lupiče, 
lháře a vrahy… Když se o tom téměř tisíciletý Metuza-
lém dozví, smrt se mu nezdá už tak strašná. 

Obyčejné zrcadlo obrací věci o sto osmdesát stup-
ňů. Ďábelské zrcadlo je vyvrací z kořenů a převrací 
jejich smysl. Místo přirozeného řádu zavládne změť 
a v jejím víru se i zvrácenost může zdát blahodárná. 
Takové zvraty umí Singer zobrazit na mnoho způsobů, 
s démonickým rámcem i bez něj, někdy dokonce vy-
stačí se zrcadlem, které nic nezkresluje, a tím větší po-
prask dokáže vyvolat. V jedné jeho knížce pro děti se 
rolník rozhodne vrátit koupené zrcadlo, protože všem 
v domě (včetně psa a kocoura) popletlo hlavu a obrá-
tilo život naruby. Každý začal myslet na svůj vzhled 
a přestal dbát o duši a o své bližní.

Ještě horší, přímo státní rozvrat vzejde z pohledu 
do zrcadla v jiné pohádce, do češtiny zatím nepřelože-
né. Singer ji vydal mimo své sbírky a zasadil do země, 
o níž nikdy jindy nepsal. 

Dávno, pradávno žili v Číně císař a císařovna, dobroti-
ví a krásní lidé. Ale jejich syn Čo Čo Šang byl zlý a ob-
ludně ošklivý… Když vyrostl a uviděl v zrcadle, jak je 
odporný, rozzuřil se. Místo, aby se snažil nabýt duchov-
ní krásy a moudrosti, zahořel nenávistí a závistí. Ale co 
mohl dělat? V ničemném mozku mu začal zrát plán. Po 

smrti rodičů sestavil vládu z nejhorších možných minis-
trů a vydal dekret:
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Nejhezčím a nejšlechetnějším Číňanem byl teď nový 
císař a nejkrásnější Číňankou šereda, kterou si podle 
nového vkusu vybral za manželku… Všechny talen-
tované herečky byly propuštěny z divadel a nahraze-
ny kreaturami, které neuměly hrát. Protože císař a cí-
sařovna neuměli zpívat, byl vydán zákon, že všichni 
operní zpěváci musejí krákat jako vrány a chrochtat 
jako prasata. A protože císař a císařovna se nechtěli 
ničemu učit, bylo uzákoněno, že učiteli mohou být 
jen ignoranti. Školákům se ukládalo, aby byli leniví 
a špinaví, uráželi rodiče a šikanovali mladší žáky. Vlá-
dl názor, že jen z takových dětí mohou vyrůst občané 
oddaní císaři.
Studenti se učili, že fakta jsou nevědecká. Úkolem věd-
ců bylo vymýšlet nesrozumitelná slova. Největší pochva-
lou pro učence bylo, když jeho práce byly tak hluboké, 
že jim sám nerozuměl. Čínské knihovny byly brzy plné 
spisů, které nikoho nezajímaly.
Zpočátku se Číňané císařovým zákonům vysmívali. Ale 
když posměváčci skončili na šibenici, většina se zalekla 
a dělala, že s pořádkem postaveným na hlavu souhlasí. 
Když se na ulici potkali přátelé, kroutili si navzájem no-
sem a říkali: „Jsem strašně nerad, že tě vidím. Doufám, 
že je to naposled.“ Při návštěvách u nemocných říkali 
příbuzní pacientům: „Na tvoji nemoc už mnoho lidí 
umřelo. Doufám, že umřeš taky.“
Stalo se zvykem tančit na pohřbech a truchlit na svat-
bách a mezi chudými pořádat dobročinné sbírky na 
bohaté. Vycházely knihy a články o tom, jak zrazovat 
přátele, nedodržovat smlouvy a falešně svědčit. Byla za-
kázána láska. Vláda předpisovala, kdo si koho má vzít 
a kdy. Nedalo se dělat téměř nic, co by nepodléhalo da-
ňové povinnosti. Když měl někdo v domě myši, musel 
platit zvláštní myší daň. V chrámech se přestali uctívat 
bohové a bohyněmi nové Číny se staly opice, na prvním 
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místě gorila. Zloději se stali policisty a poctiví policisté 
museli za mříže. Lupiči, padělatelé a podvodníci před-
sedali soudům.
Vláda povolovala jen obrazy, na kterých byly cákance 
a šmouhy. Jeden sochař se proslavil, protože vytesal so-
chu ze sýra namísto z mramoru. Hudba zněla jako skří-
pění dveří. Poezie byla směsice slov bez rytmu a smyslu. 
Budovy měly okna v podlahách a vchody na střeše. 

Až v druhé půli dlouhé pohádky svitne naděje. Cí-
sařovně se narodí chlapec jménem Ling Ling, a třeba-
že se zpočátku podobá rodičům, čím víc roste, tím je 
hezčí a zvídavější. Začne ho trápit, v jaké převrácené 
zemi to žije, mezi kolika zákazy a nesmysly. Sblíží se 
s lidmi, kteří přece jen nezapomněli, co je spravedlnost 
a krása, a na tajných místech uchovávali knihy a obra-
zy z dřívějších dob, ačkoli císař je přikázal spálit. Po-
stupně vyjde najevo, že poddaní nejsou tak spokojeni, 
jak ministři svému císaři namlouvali, ale že se jim hnu-
sí hýčkání zločinců, kult ošklivosti i uctívání opic. Vy-
pukne vzpoura, starý vladař je smeten a moudrý Ling 
Ling zruší směšné zákony a zvyky. 

Pohádku e Topsy-Turvy Emperor of China (Čín-
ský císař, který obrátil všechno vzhůru nohama) na-
psal Singer v roce 1971. Jedni ji chápali jako alegorii 
o hrůzách kulturní revoluce v Číně, jiní v ní cítili au-
torovu známou nechuť k výstřelkům moderního umě-
ní, k originalitě za každou cenu. Na obojím něco bylo, 
ale nejvíc na tom, že se tu znovu, jen v jiné podobě 
vynořilo Singerovo staré téma: svět vyvrácený ze zá-
kladů a převrácený hlavou dolů, člověk propadlý víře, 
že hnus je krása a křivé je rovné. Představa ďábelská, 
práce však lidská. 

Bohužel ani zlo se nedá vykořenit jen dekretem, 
říká se před koncem pohádky. Nový císař Ling Ling 
musí o dobrou vládu bojovat po celý život a učit své 
děti, aby si vážily spravedlnosti a milovaly umění. 

Nic netrvá věčně. Jak se střídaly generace, měla Čína 
znovu několik vladařů, kteří se chtěli řídit příkladem 
zločinného Čo Čo Šanga. Také oni vyhlašovali, že špatné 
je dobré a ošklivost je krásná. Ale ani jejich vláda netrva-
la dlouho. Zápas mezi dobrem a zlem a krásou a ohav-
ností je ještě starší než Čína.

O jedné čínské touze

Jednou se macoše děti tak zprotivily, že muži poručila, 
aby je zavedl a více domů se nevracely. Darmo se tomu 
muž bránil svoje děti zavést, ale žena pokoj nedala a on 
se jí bál, a proto se smutným srdcem jednoho dne dě-
tem řekl: Vezměte si džbánečky, půjdete dnes se mnou 
do lesa na jahody.

Tak vypráví Božena Němcová. Bratří Grimmové 
tak rychlí nejsou. V jejich pohádce děti nemohou hla-
dem usnout, proto zaslechnou, co s nimi otec a mace-
cha zamýšlejí, a ráno v lese za sebou trousí křemínky. 
Podle těch pak najdou cestou domů. Zklamaná mace-
cha po čase přemluví otce znovu. Tentokrát děti trou-
sí drobty chleba, ale marně, protože je sezobou ptáci. 
Hansel a Gretel – podobně jako Honzíček a Maruška 
– bloudí lesem, až dojdou k chaloupce zvenčí sladce 
vábivé, zevnitř životu nebezpečné. Nevím, jestli o po-
dobném dobrodružství mají pohádku Číňané, ale do-
stala se mi do ruky jedna současná čínská povídka, pře-
ložená do angličtiny, která začíná:

V roce 1979, jen měsíc před tím, než byla vyhlášena 
politika jednoho dítěte, porodila žena místopředsedy 
městské �nanční rady retardovanou dceru Miaomiao. 
Po sedmi letech porodila druhou dceru, už normální, 
a od té doby sousedé často vídali předsedu, jak s krad-
mým pohledem nese starší dceru po ulici. Ústa měl svě-
šená a ve vpadlých tvářích zoufalství. Miaomiao se tváři-
la klidně, ale trochu zmateně. Jako by ti dva měli pořád 
někam namířeno…

Jméno nešťastné dcerky se nesnadno vyslovuje, ale 
podobně nesnadné je pochopit „politiku jednoho dí-
těte“, kterou se čínská vláda snaží omezit populační 
přírůstek, a proto povoluje každé rodině pouze jedno 
dítě. Výjimku pro druhé lze získat někdy na venkově 
(a poslední dobou v Pekingu), pokud se jako první na-
rodila dívka nebo postižené dítě. Jinak jsou rodiče za 
další potomky postihováni pokutami a ztrátou sociál-
ních výhod; pokud se zavážou, že víc než jednoho na 
svět nepřivedou, čeká je peněžní prémie a lepší bydle-
ní. Ale v povídce o místopředsedovi �nanční rady jde 
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o víc. Napsal ji spisovatel, který se narodil o čtvrt sto-
letí dřív než nešťastná Miaomiao. Mládí prožil v do-
bě jiných vládních politik, takzvaného Velkého skoku 
a kulturní revoluce. Začínal jako reportér a fotograf, 
procestoval celou Čínu i Tibet a o tom, co zažil, psal 
tak nepřikrášleně, že si nakonec vysloužil cejch bur-
žoazního liberála, který vrhá špatné světlo na svou 
vlast. Na konci století emigroval a usadil se v Londý-
ně. Jmenuje se Ma Jian a jeho knihy, v Číně zakáza-
né nebo cenzurou oklešťované, překládá do angličti-
ny jeho partnerka Flora Drewová, anglická sinolož-
ka, kterou poznal, když natáčela �lmový dokument 
v Hongkongu.

Místopředseda vstoupil do strany v roce 1958. Za kul-
turní revoluce byl členem buňky, která nedržela krok 
s novými Maovými direktivami a byla vypuzena buň-
kou svých rivalů. Naštěstí se oženil s aktivistkou z ví-
tězné buňky, takže se mu podařilo uniknout perzeku-
ci. S manželkou se miloval v temné světnici dělnic-
ké ubytovny, zatímco venku létaly po obloze kulky. 
O sexu nevěděli víc, než co pochytili ze sprostých slov, 
a tak otěhotněla až čtyři roky po svatbě. Lékař jí řekl, 
že za postižení dítěte může nadměrná pohlavní aktivita 
v těhotenství. 

Otec, zarputilý introvert, se ukázněně řídí stra-
nickou linií, ale pro jistotu zajde občas k pokoutním 
jasnovidcům, aby se o svém osudu dověděl víc. Když 
mu podvakrát vyčtou z dlaně, že syna mít nikdy ne-
bude, ani potom, co bude povýšen a ovdoví a znovu 
se ožení, rozhodne se vzdorovat osudu a dělat vše pro 
to, aby mužského potomka mohl zplodit ještě s první 
manželkou. Jenže výjimku už jednou dostali – po na-
rození postižené dcerky – a třetí dítě úřady nepovolí. 
Jak z toho ven?

Je známo, že novorozená děvčátka umírají v součas-
né Číně daleko častěji než chlapci, mnohdy na nedbalé 
a špatné zacházení. Syn má v této části světa mnohoná-
sobně větší cenu, protože víc vydělá a zdatněji se posta-
rá o zestárlé rodiče i o jejich památku. Pokud manže-
lé znají pohlaví plodu předem, přispívá to k tomu, že 
v sedmdesáti procentech vyvolaných potratů jde o plo-
dy ženského pohlaví. Jsou ovšem také jiné cesty, jak za-

řídit, aby dcera nepřekážela naději, že příště se narodí 
hoch. Jednu naznačuje Ma Jian ve své povídce.

Když byly druhé dcerce pouhé dva týdny, vzal Miao-
miao do náruče a odnesl ji do místního parku, kde ji 
chtěl zanechat. Než odešel, jeho žena zaslzela, ale pro-
testovat neměla sílu. Večer se vrátil s děvčetem v náruči. 
Řekl manželce, že položil Miaomiao na lavičku a zpo-
vzdálí se díval, ale nikdo si ji neodnesl. Po třech dalších 
marných pokusech si vzal den volna a doufal, že koneč-
ně uspěje… 
Za sedm let se Miaomiao naučila jen málo věcí. Zakři-
čet, když se potřebovala vyprázdnit, a neodmítat potra-
vu a léky. Otcovy další pokusy v ní navíc vypěstovaly 
strach, že bude přenesena ze zatuchlé světnice na čerstvý 
vzduch. Kdykoli ji odnesl někam pod širé nebe, zježily 
se jí vlasy a zaťala čelisti tak pevně, že je nešlo vypáčit. 
Strávila celý jeden víkend v lese, noc na kamenné lavič-
ce, šest dní na venkovské policejní stanici a osmačtyřicet 
hodin ve vlaku jedoucím do hlavního města. Na začát-
ku každého nešťastného zážitku se jí otec náhle ztratil 
z očí a zůstala sama. Ale na konci se jí vždycky podařilo 
vyváznout a bezpečně se vrátit do temné světnice pách-
noucí blátem a shnilým zelím. 
Místopředseda netušil, jestli někdy dosáhne svého, ale 
byl rozhodnut v boji s osudem pokračovat v zájmu bu-
doucího syna, v zájmu úspěšného oplodnění manželčina 
příštího vajíčka. Říkal si, že se teď o Miaomiao stará je-
dině proto, aby se jí při vhodné příležitosti mohl zbavit. 
Pro Miaomiao byla každá výprava do venkovního světa 
příležitostí, jak prokázat svou nezdolnou životní sílu.

Míjejí měsíce a vše je při starém, přestože otec začal 
brát svůj plán vážněji než práci v úřadě. Jelikož chro-
mý jasnovidec mu řekl, že dcery se zbaví, jen když se jí 
ujme člověk dobrého srdce, místopředseda dbá, aby se 
nedostala do špatných rukou, a na odlehlých místech, 
kam ji odnáší, starostlivě dohlíží, aby netrpěla hladem 
či zimou a nepřišla k úrazu. 

Svůj neúspěch přičítal tomu, že se narodil v roce Králíka. 
Byl přesvědčen, že kdyby se narodil v roce Tygra nebo 
v roce Kohouta, choval by teď v náruči malého synka. 
Často ji odnášel až za město, položil ji vedle polní cesty 
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a ukryl se za keř. Někdy se u ní zastavil někdo z kolem-
jdoucích, kopl ji do nohy, aby viděl, jestli žije, pak se 
rozhlédl a začal ji prohmatávat. Když našel obálku s pe-
nězi, kterou jí místopředseda ukryl do kapsy, vytáhl ji 
a odkradl se s ní. Někteří jí dokonce chtěli sebrat oble-
čení. To potom místopředseda utíkal za zlodějem a vy-
rval mu z ruky svršky i peníze. Pak zvedl dceru a odnesl 
ji na jiné pole. Když se začalo stmívat a nikdo ji nepřišel 
zachránit, přibelhal se k ní, zesláblý hladem, vzal ji do 
náruče a odnesl domů.

Jednou se vypraví do sirotčince v sousedním města 
a předstírá, že ji našel na ulici. Dcerku si tam nechají, 
ale nazítří mu policie oznámí, že si pro ni má přijet. 
Místopředseda nechápe, jak ho mohli vypátrat. Řekne 
si: Oči pracujících mas vidí všechno.

Miaomiao přežije bez úhony každou nehodu, kaž-
dý pád, dokonce ji jednou na postranní cestě přejede 
traktor, ale kola jí pouze projedou kolem hlavy a za-
stříkají obličej blátem. Když se to rozkřikne, sousedé 
začnou říkat, že něco takového může přežít jen po-
žehnané dítě, a předpovídají, že dcerka přinese rodině 
štěstí a blahobyt. Místopředseda tedy na měsíc nechá 
svých pokusů a čeká, kdy se štěstí dostaví.

Ale nezměnilo se zhola nic, a tak začal věřit, že osud, 
který mu předpověděl chromý jasnovidec, je vytesán do 
kamene. Tížilo ho pomyšlení, že jeho rod bez syna nej-
spíš zanikne, ale věděl, že kdyby jeho manželka překro-
čila porodní kvótu dvou dětí, přišel by o všechno, čeho 
se tak těžce dopracoval: o státní zaměstnání, stranickou 
legitimaci, byt, plat. Několik měsíců po osmačtyřicátých 
narozeninách byl povýšen a stal se předsedou městské �-
nanční rady, přesně jak jasnovidec předpovídal. Pokud 
se naplní i další věštby, už v příštím roce ho čeká pohro-
ma. Rozhodl se, že má jedinou možnost. Odejít z no-
vého místa do důchodu a soustředit všechny síly na své 
poslání – zbavit se Miaomiao.

Povídka kmitá mezi suchými fakty a ironickou nad-
sázkou. Někdy se obojí prolne. Patří do knihy Mistr 
nudlí, složené z neuvěřitelných příběhů, které po ve-
čerech vypráví živořící spisovatel u jídla a pití přinese-
ného jeho přítelem, dobře placeným dárcem krve. Ma 

Jian, jednou řekl: „Moje postavy se mohou zdát pře-
hnané, ale čínská realita je tak absurdní, že bych ji ne-
dokázal vykreslit.“ Není divu, že některým čtenářům 
jeho knih se vybaví dvě jména z jiného konce světa: 
Franz Kafka a Milan Kundera. 

Potíž byla v tom, že pokaždé, když se pokusil dcery zba-
vit, cítil, že je k ní hlouběji připoután. Cesty, které s ní 
podnikal za město, se mu začaly líbit. Po dlouhých letech 
za kancelářským stolem byl šťasten, když cítil ve vlasech 
vítr a na tváři slunce. S potěšením si oblékal tábornickou 
výstroj a spával pod hvězdami. Cesty s Miaomiao ho na-
učily vážit si života a svým způsobem jí byl vděčný.
Léta doufal, že s ním začne na jeho plánu spolupraco-
vat a tiše mu ze života zmizí. Ale jak této naděje ubý-
valo, dcera se stávala jeho jedinou utěšitelkou a sympa-
tizantkou – jeho nejbližším přítelem. Ačkoli ji vysta-
voval nebezpečí, byla na tomto světě jediná, kdo mu 
uměl odpouštět. Začal si před ní vylévat srdce, svěřovat 
jí problémy s manželkou, obavy z mezinárodní situace 
a bolest nade vším utrpením, které jí způsobil. Protože 
věděl, že mu nemůže odpovědět, neváhal před ní použít 
ta nejhorší slova.
Čím více mu docházela marnost jeho úsilí, tím více 
ztrácel vládu nad svými myšlenkami. Měl pocit, že po-
každé, když ji chce opustit, opouští sebe. Někdy jako 
by ho městem vlekla Miaomiao, a ne on ji. Také ona se 
na těch cestách hodně naučila. Když ležela na zádech 
v pustém poli, když křičela v rukou cizího člověka nebo 
hleděla do otcovy zmučené tváře, jejích poznatků o svě-
tě přibývalo.
Jednou večer na kraji odlehlé vesnice se bývalý předse-
da zhroutil vyčerpáním na zem a zdálo se mu, že Miao-
miao říká: „Už přes dva roky musím vystupovat v roli 
opouštěného dítěte. Vím teď, kdo jsem, a z tvých bojů se 
mnou jsem se naučila něco o životě. Otec může oklamat 
retardované dítě, ale i retardované dítě může oklamat 
otce. Dala jsem tvému životu řád, rytmus. Ode mne ses 
o sobě dověděl věci, které bys raději neznal. Pochop, že 
tvoje poslání tě nakonec zničí. V pomateném světě mo-
hou být šťastní jen retardovaní. Já nemám závazky a po-
vinnosti jako ty, nezáleží mi na minulosti a budoucnosti, 
ani na tom, jestli tvé sperma někdy dorazí k jinému va-
jíčku. Chtěla bych, abys ten zbytečný plán vzdal. Udělal 
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jsi pro každého, co jsi mohl. Nezradil jsi mne ani sebe. 
Víc dokázat nemůžeš.“ Jak mluvila, slzy a sliny jí stékaly 
na otcova prsa. Spal s hlavou opřenou o zeď z vepřovic. 
Nad ním visel plakát s heslem „Lepší je deset hrobů než 
jedna kolébka.“ 

Toho odpoledne se jí znovu pokusil zbavit, a rol-
ník, který to viděl, mu řekl, že u nich ve vsi by se jeho 
dcery nikdo neujal. Každý chce syna, aby pomáhal na 
poli, nikdo nechce dceru, zvlášť retardovanou. „Měl 
byste ji hodit do řeky. V téhle vesnici když se narodí 
nepovolené dítě, doktoři mu hned po porodu píchnou 
do hlavy solný roztok, a za deset minut je po něm.“

Jak plynul čas a rostoucí hospodářská prosperita měnila 
lidem život, nevšímali si už tolik bývalého předsedy, kte-
rý trávil čas tím, že opouštěl svou starší dceru a znovu se 
pro ni vracel. Ale každý věděl, kdo to je.
Koutkem oka často zahlédli muže s bělostným límeč-
kem a manžetami (na první pohled bylo poznat, že je to 
někdejší státní úředník), jak pospíchá kolem městského 
muzea s retardovaným dítětem v náruči. Přešel silnici 
a prošel novým sídlištěm, ne k parku u vody, ale k po-
lím, která se táhla za městem. Když překročil padesátku, 
ubývalo mu sil a nebyl s to odnést dceru do polí. A tak 
ji pokládal na zem u obchodu se zrním a čekal za stro-
mem, o deset metrů dál. Kolemjdoucí si všimli, že jak 
tam dřepí, z obličeje jako by mu zmizely vrásky. Čekal 
celé hodiny, trpělivě jako rybář u jezera. Ale jen co se ně-
kdo přiblížil a sáhl na jeho „ztracený majetek“, vyskočil, 
vyrazil vpřed a sevřel Miaomiao do náruče. Stal se v tom 
městě jediným ochráncem postiženého dítěte. 

A to je konec povídky, konec bez konce. Její název tvo-
ří jediné slovo, v angličtině neobvyklé: „Abandoner“, 
něco jako „Opouštěč“. Je to jen černá groteska? Nebo 
se v ní domýšlí do důsledků to, co je na politice jedno-
ho dítěte hrozivé? Dítě jako početní jednotka, rodičov-
ství jako zboží na příděl. Jistě, čím menší přelidnění, 
tím méně hladu, tím rychlejší hospodářský růst. Počí-
tá se, že zásluhou této populační politiky se za tři de-
sítky let nenarodilo asi tři sta milionů dětí, možná víc. 
(Politika jednoho dítěte byla naplánována až do roku 
2015.) Ale čím méně se rodí dětí, tím více začíná být 

starých lidí čekajících na pomoc. Na každého jedináč-
ka připadne šest osob, o které by se měl postarat: dva 
jeho rodiče a čtyři prarodiče. Za druhé: čím méně pře-
žívá novorozených dívek, tím méně je nevěst pro mladé 
muže. A za třetí: čím víc restrikcí a sankcí, o to víc dětí 
potracených, opuštěných a jinak odstraněných. Snad 
i toto množství by se dalo v milionech odhadnout, ale 
nikdo nespočítá, kolik osobních traumat to všechno 
stojí, kolik malých a velkých tragédií. Ty zbudou pro 
literaturu, pokud na ně nebude chtít zapomenout. 

Právě to, jak se lidská paměť dá vymýt a vydrhnout, 
připomněl Ma Jian v jiné knize, v románu Pekingské 
kóma z roku 2008. Vypráví v něm o studentu medicí-
ny, který byl postřelen do hlavy, když v červnu 1989 
vyslala čínská vláda tanky na náměstí Nebeského klidu 
proti demonstrantům žádajícím demokratické refor-
my. Masakr nepřežily stovky, možná tisíce lidí a další 
tisíce byly zraněny. Když o bezvědomém medikovi vy-
jde najevo, že patřil k studentským aktivistům, matka 
ho musí vzít z nemocnice pryč. Téměř deset let pak leží 
v kómatu. Když se konečně probere, uvidí kolem sebe 
svět, který se ostře liší od jeho vzpomínek. Bezvědomí 
ho uchránilo od nátlaku, jakému byli po léta vystave-
ni jeho spoluobčané – od tlaku propagandy a cenzury, 
od vynucovaných sebekritik, které měly dokazovat, že 
všechno bylo jinak a naopak, i masakr na náměstí prý 
zavinili agresivní studenti, to oni zabíjeli vojáky, kteří 
přišli udržovat klid. 

Student však paměť neztratil, a je proto živý. Jediný 
živý. Jak řekl Ma Jian v jednom rozhovoru:

Když procitne z kómatu, zjistí, že se octl ve společnos-
ti plné mrtvých lidí. Tanky nerozdrtily jen těla studen-
tů, ale také duši čínských lidí. Vyvolaly v nich pocit, že 
být pravým Číňanem znamená myslet v souladu s myš-
lením Čínské komunistické strany. Také dnešní rozvoj 
čínské ekonomiky uvrhl každého do kómatu. Chci říct, 
že všichni zapomněli na morálku a upadli do hluboké-
ho bezvědomí, ve kterém dovedou jen vydělávat pení-
ze. V tomto románu chci ukázat, že společnost, která ne-
ustále rozvíjí ekonomiku, ale ne duši, ne laskavost a mo-
rálku, bude stále pokřivenější a nebezpečnější. Z mého 
pohledu spočívá skutečné bohatství národa v jeho duši, 
a ne v tom, kolik má peněz.
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Je to pravda prostá a stará, často z pohádek do po-
hádek předávaná a tolika moudrými učiteli opakovaná, 
že v jedenadvacátém století může vypadat jako jedna ze 
školních pouček, které jsou v praktickém životě neu-
potřebitelné. Ostatně ani v pohádkách to není vždycky 
jednoduché. Napadlo vás někdy, jaké to asi bylo, když 
se Jeníček s Mařenkou zachránili z perníkové chaloup-
ky a přišli domů? Pod rodnou střechu, kde žil jejich 
otec-opouštěč a vedle něj macecha, která mu poručila, 
ať se dětí zbaví, a on se nedokázal ubránit, protože se jí 
bál? Jak se po tom všem tihle čtyři srovnali? Dá se tak 
hrůzný zážitek vysvětlit a vypustit z paměti?

Na takové otázky pohádka neslyší. Bratři Grim-
mové si to ulehčili větou: „Žena mezitím zemřela.“ 
Půl problému zmizelo. Zbyl otec, a tomu se návra-
tem dětí uleví, protože macešinu intriku nesl s těžkým 
srdcem. Taky u Boženy Němcové opustil otec děti se 
smutným srdcem, ale o tom, že by macecha umřela, 
nepadne ani slovo. Němcová končí pohádku, jako by 
ji uťala. Když Honzíček s Maruškou uniknou děd-
kovi, který je chtěl pro svou bábu upéct, čteme jen: 

„… a děti přišly domů.“ Dál nic. Nic o tom, jestli spo-
lu žili šťastně až do smrti, jak to v pohádkách bývá. To 
u bratří Grimmů je konec slibnější. Podruhé ovdovělý 
otec si padne s dětmi kolem krku a jejich budoucnost 
je zajištěna, protože Hansel a Gretchen udělali něco 
tuze praktického. U zlé čarodějnice si do kapes a do 
zástěrky nabrali plno perel a drahokamů a doma je vy-
sypou na zem. K jakému bohatství to přišli, k jakému 
šťastnému završení zrovna v době, kdy v kraji „začala 
velká drahota a neměli takřka do čeho kousnout“. Po-
slední věta zní: „Bylo po nouzi a po starostech.“ V čes-
ké pohádce jen „… přišli domů.“

Moje poslední otázka se ohlíží za hory za doly a zla-
tými parohy, které chrání Smolíčka pacholíčka. Další 
pohádka, jistě, ale – kde se tam vzal ten dvounohý pa-
cholíček, bez matky, bez otce, jen v jelenově péči? Proč 
se ho zlatorohý dobrodinec ujal, toho malého člověka? 
Že by se Smolíček odbatolil z kolébky do lesa jako ně-
jaký český Mauglí? To je jedna možnost. Druhá, jed-
nodušší, je ta, že ho v lese nechal někdo, komu se ne-
hodil. Nějaký opouštěč? Raději se neptat.

Kniha je souborem esejů, jejichž základem byly cykly autorových rozhlaso-
vých promluv. Podobnost s potulováním po krajině není náhodná. Potul-
ky přinášejí nezvyklé pohledy do míst kdysi už viděných, výhledy do knih 
teprve objevovaných, ale i nové postřehy či záběry detailů stejně jako šir-
ších námětů. Náměty sahají od fiktivních situací, jako je třeba osud Romea 
a Julie, až k historickým událostem, jako byla zkáza Lisabonu v 18. století 
nebo dramata vysokohorské války v Dolomitech. Vedle starých čínských 
básníků potkáme současné čínské prozaiky, vedle Voltaira a Marka Twaina 
přichází ke slovu ironický komentátor Leo Rosten, známý u nás především 
z geniálního vlastního autorova překladu humoristického románu o panu 
Kaplanovi. Průvodce vášnivých čtenářů, kteří touží zažít požitek ze svobo-
dy nápadu a pro které je možnost potulovat se vlastní hlavou a houštím 
knihovny stejné blaho  jako potulovat se krajem. Výklad provázejí ukázky 
z komentovaných knih, v češtině publikované mnohdy poprvé.

Brož, 200 str., vyjde v říjnu v nakladatelství Barrister&Principal, www.barrister.cz.

A P�
Potulky knihami a časem
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CIGARETA

Jako dítě jsem sedával v kuchyni na stole,
dědeček kouřil cigarety.
Zhasnuto, okno vítá v krajinách tmy.
Tam v dálce, uprostřed tušených lesů,
jediné světýlko rodvínovského kravína.
Ticho, jen noc a děj,
který se děl tiše a otcovsky,
jak dáno je to žíti dětem.
Blízko tebe rudé světýlko konečku cigarety,
majáček ve tmě, uhlík, ve kterém se Anděl Strážný
ukazuje nejmenším.

(Sivý křik, 1997)

KOSTELY DĚTSTVÍ

Sněží.
První přichází kostelník, 
pomalu šmejdí a zapaluje svíce.
Plamínky zimničně třesou tmou,
do věže leze pavouk varhaník.
Rozezpívá se zvon, ale jen varhaník
slyší vrzání jeho kloubů, stařeckou píseň milostnou.

Přicházejí.
S beranic klepou sníh,
děti samozřejmě zlobí, ale brzo se unaví.
Hledí na sochy a na obrazy,
přivírají oči, a všechno ožívá.
Kristus k nim tajně mluví mladým hlasem.
Cink!
Varhaník nakopne motor, až se loď otřese.
Vyplouváme…

(Sivý křik, 1997)

AUTOBUSOVÝ BUFET

Jídla čekají v plechových kójích,
až je vyloví aluminiová naběračka
pro nějaký milý chřtán.
Bezdomovec, který bydlí v sobě, 
muž na pohon malých rumů,
nehezká dívka s duší
bolestně stočenou do rozkroku,
teta s kabelami na výkrm vnoučat,
studentka, co letmo projde,
a v hrnci zaplesají ranní párky,
běžní cestující, zakuřující si mozek
drobnými černými písmenky z novin.
Už se všechna ta jídla těší
tam do růžového, teplého světa.
Venku z mlhy úpí kola autobusů
a rozstřikují tmavé bláto.

Olomouc, 1995 
(Sivý křik, 1997)

Z HRADCE PŘES CHVALÍKOVICE
DO BRANKY
Bratřím Slívům

Stará třešňová alej,
tichá a červená:
první sáhnutí do holky.
Vyjíždí průvod na motorkách,
v nádržích vodka,
když vyslopali benzín,
svatební závoj od kolomazi,
koláčky do tlam žab.
Žízeň zhasí Moravice.

19. 7. 2008 (z rukopisu)

Kostely dětství

Z  R F
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MIKULÁŠI

Báň drobí bílou do dětských hrstí,
svištění sáněk, pokřik okolo,
až je pak na sněhu pár kapek červené
a večer teplota.
Tam válejí břich sněhuláka,
tam se zas někdo zarývá do namodralé hromady:
je eskymákem, robinsonem, střelcem tanku.

Zahrady usnuly, sýkory točí lojem,
kos práší sníh: skákající briketa
pro vyhaslý chřtán potulného kocoura.
Havrani rdousí zpěv a po vojensku hlídkují,
než svážou obzor černou stuhou.
Pod rampouchovou zbrojí lamp
jsou všechny sochy v svatebním.
Nebe se prochumelí v noc.
Čísi stopy mizí v polích…

Do slavnostního ticha
napjatého mezi tmou
a bubínky dětských uší
to zlatě zacinká a zachrastí.
Vycházejí Mikuláši. S čerty a anděly!
Lezou ze skrytých slují.
Zhaslá okna se zamží pod dechy nosíků.
Očka rozžehnutá tajemstvím,
mlčenlivá dychtivost, víra v zázrak.
Občas Mikuláši uklouznou a spadnou na prdel,
až se jim staniolová berla zkroutí.
To už ale v punčochách zaloví ručky
(ještě jeden tázavý pohled, jestli smí)
a vytahují oříšky kešu, oříšky lískové, paraořechy,
velký, drsný kokos z Afriky.
Ani neví, jak jdou spát.
Dnešní sny je hrůzou nezpotí…

(Prašivina, 2010)

KOLIŠTĚ

Jarní park, plný kytic.
V pozdním poledni
vypouští špitál sestřičky.
Slunce jim tváře přizlácí.
Listí z minulého podzimu,
vzpomínka na neprožité.

(Prašivina, 2010)

POUŠTĚNÍ DRAKŮ

Dýmy pasáčků
na plátnech starých mistrů.
Klacíky v pěstičkách,
šňůry až do nebe!
Modř češe bílá řasa.

V křoví po milencích
puklý pámelník na konci gumy.
Poletím,
bezzubý půlnoční drak!

(Prašivina, 2010)

ZIMA NA JINDŘICHOHRADECKU

Zadumaný kraj přijímá mlčky sníh.
Dětem brusle neobuje
na ledech příliš tenkých,
chvatně zasklívá.

Rum scvrklých šípků,
nad hlavou pláč ptačích hejnek,
pod nohama listí mrazem prosmahlé.
Rákosí vyzrazuje šeptané,
koník podkovou lisuje z bílé modř.
Na hospodský stůl
snáší se mariáš.

(Prašivina, 2010)
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MUTĚNICE
Barboře

Z měsíčního plátu vrže cvrček.
Obzor s ořešákem.
Polibek koštýře v hrdle sudu.
Víno v nás tříselní, zpod sukně
kmit tvých bílých nohou...

Pulsující mraveniště sklípků,
tah melodií, vyrvané výkřiky.
Mlčení hvězd. Černé světlice.
Vlhká křehkost tvého klína
v kolomazi kolejiště.

(Prašivina, 2010)

CEREKEVSKÉ VARIACE
Zbyňku Hejdovi

Za synagogou si malý cikán zkoumá pyj.
Ve Svaté Kateřině Zeyer svůj
tajně vkládá do jánského pramene.
Lekníny v Kališti, hřbitovní oddénky,
měsíc na oceli kolejí.
Za humnama křížení ostružin s netopýry.
U pole horký hnůj 
jakoby z útrob rajské pochvy.
Dál obilí a potom luka.

Rozleť se racku stříbrnou cestou!

Ležím na dehtové pryčně z pražců.
Dobře vím, že žádný vlak už nejede.
Leda mimořádný, bez re�ektorů,
slepý.

(Prašivina, 2010)

NONSTOP,
KRÁLOVO POLE

Být trosečníkem v načervenalém přítmí baru.
Alkohol mění čas a drolí.
Slzné váčky o suché křeči.
Osud potracený na jekoru,
automat zpívá morově.

Šibnutí očí.
Důlní pohled té s pěšinkou.
Deska stolu, náhrobní.

(Prašivina, 2010)

LET
Bogdanu Trojakovi

Hrčivý šrot na zelené louce převrčuje saranče,
paprskům nastaví kovové letky.
Díváš se shora, poutník s křídly,
vidíš to dávné:
v kukuřici kují pikle děti,
za tričky schovávají kradené palice.
Opodál zraje chlapcův klas,
mléčně se nalévá,
a dívka sdírá košilky,
vlásky rozhrnuje k dřeni.
Kolem poběhává starý pes,
čichá dětskou moč.

Zase máš v moci své staré hračky:
červené stříšky domků, kostelík, klikatinu kolejí,
vláček na elektrický pohon.
Jsi pandulák v kabině vrčícího modýlku,
drobnou páčkou tvůj let ovládá Bůh.
Anebo smrt? Anebo nikdo?
Ale slza, co padá, je věčná
těch pár vteřin. 

Medlánecké letiště, 1996 
(Prašivina, 2010)
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KRUCIFIX NAD VÍTOCHOVEM
Radce a spol.

Větve ořezány, pahýly sáknou smolou.
Jako nikdo vyjít do větru.
Píšťalou duje bezzvuký nářek
na cestě z Lísku k Vítochovu:
dobrácké mlčení, hrubozrnné ticho.

Stesk očí zbylý v okenicích,
plůtky, o které se opřel kdekterý čas.
Jívy chytají do chloupků slunce,
kaluže ještě s ledovým okružím,
krajina špulí rty do švitořivého zpěvu skřivanů.
V bezčasí káně letuje báň.

Hlína sákne do kolen.
Rty, jak chcete do polibku přelít duši!
Černý kříž s bílým Kristem.
Jazyk v dutině rozbitých mramorových lýtek.
Černá moucha usedá,
makadlem mne ochutnává.

(Prašivina, 2010)

PLANÝRKA
Za Karlem Křepelkou

Brno po obzoru: chorálný dóm, úpící hrad.
Krpolské baráky, nahrblé secesní báby.
Postava jdoucí pasáží mezi halami strojíren.
Psi cválající po kopci.
Němý duch v poštolce nad kráterem cihelny.

Posmutnělí kluci uléhají do hluchavek
s jiskrnýma holkama.
Kdysi sem s tatou vlekli draky,
teď zakoušejí tělo, dotykovou slast –
K ránu rosa vysrážená na pohlavích.
Nad Brnem pouštějí děti ikony.

(Prašivina, 2010)

PALUPÍN

Bílá vlaštovka:
letmo dotýká se vzduchu,
let mezi deštěm proplétá,
opřádá bílou přízní.

Klín kačen na večerním nebi,
pohyb souhvězdí
a ticho mezi věky.

(Prašivina, 2010)

NOČNÍ JEŘÁB 
Františku Hubatkovi

Noc, kdy saháš po pilulce,
jak mnohý za temnými sídlištními skly.

Dítě v lese
ze zvuků tvoří bytosti.
Hledá to nejvzácnější,
zlaté vejce.
Nachází až křik něčeho prchajícího,
co se potom vrací do spánkové fáze rem
jak vlasatice
na pár vteřin.

Kdesi v poli
vycení hrouda ametyst.

(z rukopisu)
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KAČENY NA ZAMRZLÉ SVRATCE
Gabriele

Čas oškrabal popisná čísla
z branek odrbaných zahrádek,
jablka zrezla.
Na cestičkách vždy muž a žena
v různých stupních stárnutí,
často i psík.
A osamělé dítě z nedalekého paneláku,
které taky zestárne:
jede mezi ploty na červených bobech,
kusu budoucího smetiště.
Jaké je tvé tajemství, sojko,
že se tak chechtavě skrýváš?

V zasněženém listí zmrzlý ježek,
trnité srdce. Beru je do dlaní,
nepíchá.

Jundrov, Na Piavě, 1. 1. 2002
(z rukopisu)

NAGASAČTÍ CHLAPCI CHYTAJÍ RYBY
Petru Hrbáčovi

Podzim nad Brnem
rozlévá vlídný smutek.
V mlhách pod Sejřkem
bimbá poledne.

Mezi pány s pracovními aktovkami
utíkají kluci k městské řece.
Za tlumeného rytmu ustavičného pásu aut
nahazují udičky.
Zeleň na vyzděném břehu
zpívá jejich radosti.

Šikmené oči lpí na hladině
jak stále znovuzrozovaná paměť.
Zapředení kocoura, tiché zapraskání
v hlubině dřevěného chrámku.

V podvečer žluť ochutnává řeku,
kluci se vracejí do svých paneláků
a jejich trenýrky
na nebi vesele třepetají
jako smích
brněnské samice. 

11. 10. 2008 (z rukopisu)

ZAMILOVANÝ HÁJEK
Viole Fischerové

Holka na kole
�čí mezi šeříky
pod sloupy topolů.
Skřivan, věčné světýlko.

Děti na dekách, psi pobíhají,
čichají otisky nabírané nahoty,
zrychlovaných objetí.
Kluci loví z Ponávky kondomy.

Drtička sutí trpělivě čeká
na budoucí ruiny.
Ještě je léto,
odkudsi jako by zněla
živá muzika…

18. 11. 2010 (z rukopisu)

Robert Fajkus se narodil 6. 2. 1967 v Jindřichově Hradci, 
pracuje jako obvodní lékař v Brně-Řečkovicích. Spolu-
pracuje s literární revue Weles. Publikoval sbírku Sivý křik 
(Weles, 1997), spoluredigoval sborníky Holan Devadesát, 
Du podel blesku, Skřípavá hudba vrat, Chladna z rána. V loň-
ském roce vydal kritikou velmi ceněnou básnickou sbírku 
Prašivina (Weles, 2010).
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Mimořádně plodný psavec-popularizátor Pavel Kosa-
tík (nar. 1962) vydal další knihu, i když tentokrát se 
jedná spíše o bohatý soubor článků vycházejících v ně-
kolika předchozích letech. Má ambiciózní název (Čes-
ká inteligence) a vydavatel tvrdí, že se jedná o třetí část 
cyklu – první dvě části, České snění a České demokraty, 
již autor vydal.

Kosatík si věru nemůže stěžovat na čtenářský nezá-
jem. A právem. Psát ho evidentně baví, umí shromáž-
dit a bystře pročíst prameny a literaturu, vystihnout 
několik zásadních osobnostních rysů, nepřetížit text 
zbytečnými odbočkami, naopak jej osvobodit pointou. 
Pokud by pokračoval takovým tempem jako dosud, 
snad každý významnější Čech by se mohl těšit z to-
ho, že se mu dostane (pravda, většinou post mortem) 
přiměřené satisfakce z Kosatíkova pera. U tzv. velkých 
autorových knih navíc těší jeho výběr: Jan Masaryk, 
Olga Havlová, Ferdinand Peroutka, Přemysl Pitter, 
Pavel Kohout, v horizontu „se blýská“ na Pavla Tigri-

Česká inteligence (?)

J H

da, to opravdu prozrazuje přinejmenším dobrý vkus. 
Autor se obklopuje zajímavou společností. V blízkosti 
těchto lidí se člověk nenudí, což je vidět na Kosatíko-
vě tvoření.

Kritérium výběru postav v České inteligenci je vý-
slovně ideové. Kosatík křižuje od první do čtvrté re-
publiky zleva doprava a naopak, od zarputilých kato-
líků až po skalní marxisty, stranou nezůstávají lidé hle-
dající intelektuální středovou pozici i vyslovení samo-
táři. Určující je vždy ideový přínos, pokus o spravedli-
vé zhodnocení, vystižení základního tvůrčího charak-
teru, mírná kritika. I přes výraznou snahu o nestran-
nost se Kosatík nebojí výrazně, i když nikoli explicitně 
vystihnout, na čí straně jsou jeho sympatie, kdo z po-
stav má co nejvíce říci i současnosti. Evidentně jsou to 
výrazné osobnosti určující a de�nující kulturní dění 
(Šalda, Pekař, Florian, Černý, Patočka, Komárková, 
Kolář, Jirous a další), tj. ti, jejichž mravní nároky na 
sebe i na druhé překračovaly výrazně průměr. Jistou 
sympatii vyjádřil autor i portrétováním osobností tíh-
noucích doleva, ale se zjevným a věkem se často pro-
hlubujícím odporem vůči komunistickému establiš-
mentu (Václavek, Fučík, Machovec, Kosík). Ocenit 
lze hledání významných ženských intelektuálek (Pla-
mínková, Vacková, Šiklová), i když převažující mužská 
jména v obsahu dávají tušit, že pokud by se daly někte-
ré ženy považovat za „české intelektuálky“, zůstávají po 
celé 20. století ve stínu inteligence dravější, mužské. 
Kdybychom chtěli vystopovat jistý sdílený prvek spo-
jující většinu portrétů, pak by to byl asi „tvůrčí odpor“, 
jednou proti povrchnímu chápání demokracie, někdy 
proti nacismu, jindy proti komunismu. Komunismus 
se obecně Kosatíkovi jeví, zajisté oprávněně, jako nej-
hlubší zásah do kontinuity českého vzdělaného světa, 
jeho snah i tužeb. I ti, co kouzlu rudé hvězdy podlehli, 
jsou vylíčeni jako tragické oběti, nikoli jako vítězové. 

Kosatík, Pavel: 
Česká inteligence. 
Od Jaroslava Golla 
po Magora. Mladá 
fronta, Praha 2011.
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Obecně řečeno, česká inteligence nemá vítězů, má 
pouze lidi zarputilé a „své“, kteří vydrželi veškeré trá-
pení. To podle Kosatíka není vůbec málo. V díle navíc 
určitě potěší, že se konečně dočkalo jisté satisfakce čes-
ké katolické a protestantské komunitě, z níž byly vy-
brány perly (Florian, Braito, Kalista, Fučík, Vacková, 
Komárková), a co víc, byl i více méně citlivě zhodno-
cen jejich přínos i jejich slabiny.

Několik kritických a diskusních připomínek:
Nikdo samozřejmě neví, zda po Českých demokra-

tech a Českých inteligentech nebude následovat další 
díl, který by mapoval další oblasti lidské tvůrčí činnos-
ti. V recenzovaném díle však jednoznačně a viditelně 
scházejí osobnosti české přírodní vědy, kteří se zapsali 
do obecnějších společenských souvislostí. Jedinou vý-
jimkou je snad Emanuel Rádl, který je znám i svými 
dějinami biologických teorií, ale jinak a zásadně převa-
žují �lozofové, sociologové, literáti, básníci, teologové. 
Je to snad záměr, nebo prosté opominutí? Česká societa 
přece disponuje lidmi především z akademického pro-
středí, mediky, biology, fyziky, astronomy aj., kteří roz-
víjeli během posledních osmdesáti let speci�ka českého 
myšlení a kteří by si zasloužili být zmíněni. Pozor, to 
není výhrada dílčí (schází tam ten či onen), ale naopak 
výhrada systémová. Schází tam zkrátka celá jedna kate-
gorie, jeden typ inteligence, což je ke škodě věci.

Ideová kritéria volby osobností jsou zajisté rele-
vantní a pro české prostředí vhodná, čtenář (a to na-
příč generacemi) by možná uvítal přece jen poněkud 
větší akcentování kritéria „českosti“, což je ostatně slí-
beno v titulu publikace. Bylo by například skutečně 
zajímavé na základě portrétovaných osob zjistit, kdy 
vlastně skončila fáze bezprostředního a samozřejmého 
prožívání „české národnosti“ a kdy dochází k jejímu 
zproblematizování – zde není jistě rok 1948 základním 

milníkem, možná jen jedním z několika. I když Ko-
satíkovi nejde v první řadě o tematizování problémů, 
přece jen problém české identity a jejích facet by si za-
sloužil být čten nejen mezi řádky, ale také v nich.

Diskusi nad knihou by zasloužil problém postav 
jako „osamělých ostrovů“, tedy zřetelného „českého“ 
individualismu. Ideové, až ideologické vyhraňování 
vůči ostatním má za následek jistý druh osamocení, 
ať už v zádech s jakýmkoli světonázorem, byť kolek-
tivistickým. V jiných evropských prostředích bychom 
možná našli více návaznosti, kontinuity, škol, následo-
vání vzorů a podobně. Je také pozoruhodné, že „český 
úděl“ je z Kosatíkovy perspektivy viděn jako v podsta-
tě tragický, což opět není dáno pouze a výhradně ko-
munismem. Škoda, že přece jen není občas volen ně-
jaký odlehčující příklad, když ne života, tak alespoň 
díla. (V této souvislosti může napadnout např. Ema-
nuel Frynta, jehož dílo pro děti i dospělé má občas ale-
spoň tu hravou, šaškovskou čepici.)

Biogra�e jsou vděčným a vždy žádaným, ale sou-
časně zrádným žánrem. Autor se pohybuje mezi Scyl-
lou detailů a Charybdou nepřípustného zjednodušení. 
Vzhledem k rozsahu portrétů hrozilo Kosatíkovi spíše 
druhé nebezpečí a je jistě jeho zásluhou, že se mu po-
dařilo bez ztráty cti druhou bestii obejít, či spíše svý-
mi pointami zneškodnit. Přesto však zůstává po pře-
čtení poutavých skic mnoho otázek, které se vztahují 
k hlubším vrstvám portrétovaných osobností či k je-
jich textům. Získali jsme díky autorovi rozhled po kra-
jině, díky za to. Zůstal ale úkol namáhavě celou krajinu 
projít a hlubinně prožít.

Jiří Hanuš, historik, pracuje na Historickém ústavu Filozo-
fické fakulty Masarykovy univerzity, věnuje se evropským 
dějinám 19. a 20. století.
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Chtěl bych předeslat, že Kontexty čtu velmi rád, že je 
považuji za nejkvalitnější časopis tohoto typu u nás 
a že jsem se z nich v mnohém poučil. A hodlám to 
dělat i nadále.

Mám však nemalé problémy s články z mělkých 
oborů „politického myšlení a �lozo�e“ (tak charakte-
rizujete v redakčním úvodu autora článku, který mne 
zaujal, Alaina de Benoist, Kontexty 2/2011, str. 34), 
jejichž autoři třeba mohou i zastávat rozumný a po-
třebný názor, ale způsob argumentace – nekonzistent-
ní, rádoby hluboký, plný málo jasně vymezených slov, 
vlastně asi postmoderní, ač i toto slovo je velmi prázd-
né – je pro člověka z jiných oborů těžko přijatelný.

Možná však, že je v konkrétním případě tohoto 
článku chyba v překladu a má chabá francouzština 
mi nedovoluje, abych si to sám zodpovědně porovnal. 
(Nebudu vtipkovat o tom, jestli sama francouzština 
k tomuto typu myšlení dokonce přímo nevybízí.)

Nicméně, a zdůrazňuji to proto, aby o tom nemoh-
lo být sporu, stejně jako autor textu a vše naznačuje 
tomu, že i redakce, souhlasím s odsudkem tragického 
omylu postojů, že „zatímco se na nacionální socialis-
mus pohlíží jako na nejzločinnější režim 20. století, 
pokládá se komunismus, i když způsobil smrt mno-
hem většího počtu lidí, nadále za sice sporný, avšak 
zcela obhajitelný systém jak v politickém, tak i v du-
chovním či mravním ohledu“ (str. 35). K tomu ne-
mám co dodat a je dobře, že to Benoist říká tak silně 
a že se to náš čtenář díky Kontextům takto dozvídá.

Mám problémy s metodou argumentace. Mohl 
bych si k naznačení toho, co mne trápí, vybrat který-
koli odstavec článku, stačí však ty úvodní.

Vedle sebe jsou tam postaveny např. věty „Slovo 
genocida tedy v plurálu neexistuje“ a „Když se nacio-
nálnímu socialismu upírá tato jedinečnost, představuje 
to jeho zlehčování“ (str. 34). Nechápu. Slova genoci-

Zamyšlení nad článkem „Byl nacismus 
opravdu jedinečný?“ v časopise Kontexty

V K

da a nacionální nebo národní socialismus (nebo nacis-
mus) jsou přece dvě odlišné věci – genocida Židů byla 
jen jedním z projevů Hitlerova národního socialismu. 
Tento režim jako jedna z „forem totalitarismu“ (podti-
tul článku) měl více zcela de�ničních projevů: zlikvi-
doval svobodu pro všechny, nemilosrdně likvidoval své 
odpůrce, zlikvidoval trh (a zavedl centrálně adminis-
trovanou ekonomiku), vyvolal světovou válku, nám 
nejdříve vzal významnou část země (po Mnichovské 
dohodě), pak z nás udělal protektorát atd. atd.

Nebo další věta: „Prohlašování, že nacionálně socia-
listický fenomén je jedinečný, neumožňuje jeho po-
chopení, nýbrž dokonce zakazuje jeho analýzu“. Na-
cionální socialismus, ač „forma totalitarismu“, nepo-
chybně jedinečný v mnoha ohledech byl (měl řadu 
zcela unikátních rysů), ale to samo o sobě určitě ne-
znemožňuje jeho pochopení a už vůbec to „nezakazu-
je jeho analýzu“. 

„Událost, která není dána do vztahu s ostatními, 
se tudíž stává nepochopitelnou“ (tamtéž). Komparace 
národního socialismu s ostatními formami politických 
režimů je mimo jiné dělána dnes a denně. Ale – kdyby 
to tak nebylo – byl by to důvod k nepochopitelnosti? 
Jakkoli byl nacionální socialismus výjimečný, vytvoři-
li ho lidé, nespadl z nebe, vyrůstal z dlouho připravo-
vaného podhoubí, měl tisíc a jedna příčin, více méně 
známých a dobře popsaných. Nepochopitelnými lec-
které z jeho detailů zůstávají, ale ne proto, že nejsou 
dávány do „vztahu s ostatními“.

„Povýšit jeden jediný systém na absolutní zlo zna-
mená relativizovat machinace všech jiných systémů.“ 
Nacismus byl absolutní zlo, ale to přece nevylučuje, že 
jsou i jiná absolutní zla, která tímto výrokem nejsou 
ani nepopírána, ani nezlehčována.

Nevím, proč se autorovi líbí výrok, který cituje, že 
„z toho, co je jedinečné, nedostaneme pro budoucnost 

Reakce
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žádné poučení“. To, že je něco v mnoha aspektech, ni-
koli všech, jedinečné, přece neznamená, že z toho ne-
plyne žádné poučení.

Nerozumím ani tomu, že „stoupenci demokracie 
lidských práv (Co to je? Není to opět špatný překlad? 
– pozn. VK) de�nují politiku jako jeviště pro společ-
né trávení času“. To je velmi zvláštní de�nice politiky, 
údajně pocházející od H. Arendtové, které to její hei-
delbergovské hegeliánství hodně popletlo hlavu (stejně 
jako jejím některým obdivovatelům). 

Mohl bych dlouho pokračovat. Snad ještě jeden 
citát: „Pokud někdo totalitní systémy z lidského kru-

hu vylučuje, připodobňuje se jim“ (str. 35). Není to 
chybný překlad? Rozumí redakce, která zařazuje tento 
článek do časopisu, tomuto výroku?

V redakčním úvodu se říká, že je Alain de Benoist 
„vůdčím myslitelem francouzské Nové pravice“. Jak asi 
vypadají „nevůdčí“ představitelé? A jak potom může 
vypadat Nová levice? Hlásat správný a potřebný ná-
zor neospravedlňuje používat k tomu zcela chaotické 
myšlení.

15. 6. 2011

Václav Klaus, profesor ekonomie, prezident České republiky.
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Z nových knih

PETR VRBACKÝ
TĚŠIT SE JE NEJHEZČÍ
Cesta, brož., doplněno čb. fotogra�emi 
Pavla Bigoše, 160 s., 98 Kč

Předložené svěží 
dílko nás opako-
vaně provede litur-
gickým rokem, což 
nám slovy autora 
poslouží k tomu, 
abychom si znovu 
uvědomili, na čem 
stojí náš život, kam 

míří naše naděje a znovu vyrazili na ces-
tu, pokud přešlapujeme na místě. Ces-
tou liturgickým rokem najdeme spoleh-
livou radu, jak se správně těšit na Váno-
ce, v postní době nám otec Petr Vrbac-
ký na základě osobní zkušenosti pora-
dí, jak se vyhnout falešnému postu a va-
riací na téma Velikonočního chvalozpě-
vu Exsultet vlije radost a novou naději 
z Kristova vzkříšení. A ta by nám měla 
vydržet, abychom se dokázali vymanit 
ze schizofrenie naší pozemské existence, 
když si začátkem listopadu v zármutku 
připomínáme naše drahé, kteří nás pře-
dešli do radosti věčné.

CESTA, nám. Republiky 5, 614 00 Brno
prodejna: Rašínova 5, 602 00 Brno
tel. 545 574 373
cestanakl@volny.cz, www.cestabrno.cz

KARL RAIMUND POPPER
OTEVŘENÁ SPOLEČNOST 
A JEJÍ NEPŘÁTELÉ I.
Oikoymenh, váz., 392 s.

Autor v knize roz-
víjí svou vlivnou 
teorii demokra-
cie a budování in-
stitucí a proti ho-
listickému sociál-
nímu inženýrství, 
navrhujícímu „sys-
témová řešení“, 
obhajuje inženýr-

ství dílčí, které místo neuskutečnitel-
ného jednorázového nastolení co nej-
lepšího stavu hledí odstraňovat jedno 
po druhém ty nejpalčivější zla a nepo-
řádky. Hlavním sdělením knihy je: bu-
doucnost je otevřená! Bude-li vám ně-
kdo tvrdit, že doba si žádá to či ono 
(dnes třeba volný trh či politickou ko-
rektnost), nemůže mít pravdu, protože 
o tom, co nastane, nerozhodují nějaké 
trendy či dějinná směřování, nýbrž roz-
hodnutí lidí. Přeložil M. Calda. 

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

GIOVANNI SARTORI
PLURALISMUS, MULTIKULTU-
RALISMUS A PŘISTĚHOVALCI
Esej o multietnické společnosti
Dokořán, 2. vyd., váz. s přebalem, 
148 s., 225 Kč

Migrační vlny 
směřující do Ev-
ropy, krize ame-
rického tavicího 
kotlíku i doktrína 
multikulturalismu 
obnovily diskuse 
o politické teorii, 
jejímž ústředním 
motivem je dobrá 

společnost. Za dobrou společnost po-
važuje Sartori společnost otevřenou, 
tedy pluralitní a založenou na toleran-
ci. Z jeho analýzy historického vývoje 
společnosti vyplývá, že dnešní multi-
kulturalismus nepředstavuje rozšíření 
či pokračování pluralismu, nýbrž jeho 
popření. Multikulturalismus totiž ne-
usiluje o diferencovanou integraci, ale 
o multietnickou dezintegraci. Autor si 
v knize klade otázku, do jaké míry se 
může pluralitní společnost otevřít kul-
turním nepřátelům, kteří ji z podstaty 
odmítají, aniž by se sama dezintegrova-
la. V doplněném vydání knihy je pro-
hloubeno právě toto téma, o jehož ak-
tuálnosti také tragicky svědčí teroris-
mus islámského původu.

Dokořán, Holečkova 9, 
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel.: 257 320 803, tel./fax: 257 320 805
dokoran@dokoran.cz, www.dokoran.cz
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MARTIN ŠANDERA
HYNCE PTÁČEK Z PIRKŠTEJNA
Opomíjený vítěz 
husitské revoluce
Vyšehrad, váz., 200 s., 248 Kč

Období mezi bi-
tvou u Lipan a do-
bou poděbrad-
skou bývá vnímá-
no jako jakýsi me-
zičas mezi dvěma 
z vrcholných peri-
od naší minulos-
ti. Kniha historika 

M. Šandery přispívá tak trochu k reha-
bilitaci této zajímavé a pohnuté doby. 
Hynce Ptáček z Pirkštejna, český ka-
lišnický šlechtic, je v knize předsta-
ven jako opomíjený vítěz husitské re-
voluce, muž, který převedl České země 
z chaosu a rozkladu veřejné moci po le-
tech husitských bouří k nové konsolida-
ci. Ta je dnes spojena se jménem Ptáč-
kova pokračovatele Jiřím z Poděbrad. 
Jak však přesvědčivě dokazuje kniha, 
základy této nové moci, jež se dokáza-
la prosadit a dát Čechám pevnou vládu 
a řád, položil „východočeský král“ Ptá-
ček. Právě on byl architektem landfrýd-
ní organizace, která dokázala stmelit 
české kraje do efektivních a akceschop-
ných jednotek, právě on stál za dosa-
žením kompromisu v náboženských 
otázkách na bouřlivých jednáních mezi 
umírněným a radikálním křídlem hu-
sitského hnutí. 

ROGER DUNKLE
GLADIÁTOŘI
Krutá podívaná 
ve starověkém Římě
Vyšehrad, váz., 360 s., 398 Kč

R. Dunkle, pro-
fesor klasických 
studií na Brook-
lyn College, zkou-
má svět gladiátorů 
z mnoha hledisek, 
od kořenů gladiá-
torských her v tra-
dici pohřebních ri-

tuálů starověkého světa až po obraz gla-
diátora ve �lmu. Analýza římského gla-
diátorského zápasu může pomoci po-
chopit hodnoty a postoje společnosti, 
která ovlivnila vývoj západní civilizace. 
Ve zkoumání veškerých aspektů her, od 
výběru přes výcvik a vydržování gladiá-
torů až po úlohu mecenášů a pompéz-
ní výpravy her autor ukazuje, jak se hry 
rozvíjely, zahrnovaly �ktivní štvanice 
zvířat a popravy odsouzených zločin-
ců a válečných zajatců. Vypovídá o vál-
kách, které Římu vydobyly impérium, 
o vzdálených územích, z nichž dovážela 
exotická zvířata pro štvanice a o nevy-
hnutelné římské spravedlnosti. Největší 
pozornosti se však dostává gladiátorské-
mu zápasu jako takovému. Stranou ne-
zůstává ani nejproslulejší z dějišť gladiá-
torského zápasu, římské Koloseum.

Vyšehrad, s.r.o., Víta Nejedlého 15, 
130 00 Praha 3
tel./fax: 224 221 703
info@vysehrad.cz, www.ivysehrad.cz
nákup: Štěrboholská 44/1307, 
102 00 Praha 10; 20 % sleva

GIOVANNI SARTORI
SROVNÁVACÍ 
ÚSTAVNÍ INŽENÝRSTVÍ
SLON, 2. vyd., brož., 238 s., 330 Kč

Za jakých okolnos-
tí je vhodný určitý 
volební systém? 
Jaké jsou výhody, 
nevýhody a prav-
děpodobné účinky 
jednotlivých voleb-
ních systémů? Proč 
vyvíjejí političtí 

předáci tolik úsilí k prosazování jejich 
změn a úprav, když někteří experti tvr-
dí, že na nich příliš nezáleží? Není ně-
jaký volební systém, například poměrné 
zastoupení, vždy lepší, jak tvrdí někteří 
autoři? Má smysl usilovat o „smíšené“ 
volební systémy? Lze dávat dvoukomo-
rovým parlamentům všeobecně před-
nost? Je pro konsolidaci demokracie 
vhodnější spíše parlamentní, nebo pre-
zidentská forma vlády? Nedal by se vy-
tvořit nový vládní systém, který by v so-
bě spojil výhody režimu prezidentského 
i parlamentního, a zároveň odboural je-
jich nedostatky? Odpovědi na tyto otáz-
ky jsou plodem systematického srovná-
vání existující zkušenosti a pronikavé 
racionální analýzy. Autor navíc neváhá 
vtipně a trefně vyvracet často tradova-
né politické pověry, k jejichž propaga-
ci bohužel přispěli leckdy i představite-
lé politické vědy.
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LIBORA OATES-INDRUCHOVÁ (ED.)
TVRDOŠÍJNOST MYŠLENKY 
Od feministické kriminologie 
k teorii genderu
SLON, brož., 243 s., 339 Kč

Kniha nabízí čes-
kému publiku 
průřez celoživotní 
prací přední čes-
koněmecké krimi-
noložky a teoretič-
ky genderu pro-
fesorky Gerlindy 
Šmausové/Smaus 

formou vzájemné konfrontace jejích 
vlastních studií a kritické diskuse nad 
nimi v šesti oblastech: feminismus, 
trestní právo a abolicionismus; sociál-
ní kontrola; feministická kriminologie; 
kulturní androgynita; teorie genderu; 
gender a socialismus. Uvádí do našeho 
prostředí feministickou kritickou kri-
minologii, disciplínu, která dosud stála 

na okraji zájmu české odborné veřejnos-
ti zabývající se genderovými studiemi. 
Zároveň na příkladu jedné vědecké bio-
gra�e nastiňuje vývoj pojmů a přístu-
pů ve feministické diskusi od poloviny 
80. let do současnosti, přičemž re�ektu-
je i vývoj genderové teorie a feministic-
kého myšlení u nás od roku 1989.

ONDŘEJ HORKÝ
ČESKÁ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE
Diskurzy, praktiky, rozpory
SLON, brož., 168 s., 275 Kč

Kniha rozebírá 
a hodnotí zahra-
niční rozvojovou 
spolupráci ČR, je-
jímž cílem je při-
spívat ke snižování 
chudoby v globál-
ním Jihu a naplňo-
vat Rozvojové cíle 

tisíciletí. Uzavřená skupina aktérů čes-
ké rozvojové spolupráce považuje rozvoj 
především za technickou záležitost, což 
vede nejen k depolitizaci českých vzta-
hů se zeměmi Jihu, ale kvůli nízkému 
povědomí veřejnosti a závislosti nevlád-
ních organizací na vládním �nancování 
i k omezování její kritiky. To usnadňuje 
použití rozvojové spolupráce pro parti-
kulární politické, hospodářské a bezpeč-
nostní zájmy českých subjektů na úkor 
příspěvku k udržitelnému rozvoji států 
a chudých komunit v rozvojovém světě. 
Kniha upozorňuje na rozpor, že i mírné 
změny v dalších vládních politikách ob-
chodu, zemědělství nebo řízení migra-
ce mohou mít větší dopad na rozvojové 
země než zásadní reforma a celá trans-
formace rozvojové spolupráce.

Sociologické nakladatelství (SLON), 
Jilská 1, 110 00 Praha 1
tel., fax: 222 220 025
slon@slon-knihy.cz, www.slon-knihy.cz
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Církevní 
dějiny 
Odborný historický časopis, věnovaný církevním 
dějinám v českých zemích i ve světě
 • Dějiny křesťanství v perspektivě současných 

historiografických metod
 • Kvalitní, zároveň však zajímavé a čtivé články
 • Žánrová pestrost (studie, kratší články, eseje, 

dokumenty, paměti, recenze aj.)
 • Texty domácích i zahraničních autorů
 • Nezávislost a ekumenický charakter časopisu
Bonus: sleva 25 % na všechny knihy CDK

Ukázkové číslo vám zašleme zdarma. 
Vychází dvakrát ročně v rozsahu přibližně 160 stran, 
cena 129 Kč, roční předplatné 200 Kč (dvě čísla).

Knihy z ediční řady Quaestiones quodlibetales lze 
kromě standardní varianty zakoupení jednotlivých 
svazků získat v rámci ročního předplatného, které 
má následující výhody:
• dostanete poštou všechny svazky (minimálně 

tři) ediční řady, které během roku vyjdou
• získáte slevu 25 % na všechny knihy CDK, kte-

rou můžete uplatnit při nákupu na www.cdk.cz 
anebo při objednávkách v redakci CDK

• roční předplatné činí 300 Kč 
(cena platí pro rok 2011)

Ediční řada navazuje na úsilí CDK o kultivaci 
a prohlubování historické, teologické a filosofické 
reflexe vztahů mezi náboženstvím, kulturou a spo-
lečností, které nacházelo své vyjádření v časopisech 
Teologický sborník, Teologie & společnost a nově 
v časopisech Církevní dějiny a Kontexty.

Další periodika CDK

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

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

Verena Kast
Touha po druhém

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

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

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

NAKLADATELSTVÍ

VY�EHRAD
SPOL. S R. O.

VÍTA NEJEDLÉHO 15, 
130 00 PRA HA 3 

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

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

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

distribuce@ivysehrad.cz

P� i  nákupu 
v �expedi�ním skladu

sleva 20 %
na www.ivysehrad.cz 

sleva 15 %
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K. Hví��ala
Mardata � Vzpoury v �urnalis� ce
D�jiny rozhovoru a dal�í texty 
o médiích 2008�2011
Kniha se v�nuje p�edev�ím d�jinám rozhovoru, 
dále nas��uje stru�n�j�í d�jiny re�er�e a d�ji-
ny cenzury a zabývá se i esejem, který srovnává 
pam��  zakladatele �asopisu Der Spiegel Rudolfa 
Augsteina se zakladatelem Reportéra, Stanisla-
vem Budínem.
���������������������

R. B. Primack, P. Kindlmann, J. Jersáková
Úvod do biologie 
ochrany p�írody
Publikace se zabývá �adou otázek, jako jsou 
právní a mezinárodní nástroje ochrany p�íro-
dy, udr�itelný rozvoj, smysl vytvá�ení chrán�-
ných území, metody ochraná�ské práce nebo 
ochrana vymírajících druh�. Ucelené základy 
oboru biologie ochrany p�írody jsou dopln�ny
mno�stvím p�íklad�, obrázk� a schémat. 
���������������������

P. Weissman
Pod�kování za ka�dý den

Kní�ka je postavena na p�íb�zích s pointova-
ným vyzn�ním na téma ka�dodenního �ivota 
(výchova, man�elství, láska, odpu�t�ní, smrt, 
p�átelství). P�íb�hy nebo úvahy jsou uvedeny 
citátem známých osobnos� , na konci stru�-
ného textu bude krátká výzva k uskute�n�ní 
na ur�itý kalendá�ní den. 

���������������������

A. Tetzner
�ervená stuha

Terezínské ghe� o o�ima dít�te
Soubor t�í povídek, v nich� autorka zprost�ed-
kovává vlastní zku�enost malého dít�te v te-
rezínském ghe� u. P�íb�hy vypráv�né d�t-
ským jazykem jsou ur�eny p�edev�ím malým 
�tená��m, ale osloví i dosp�lé. Vedle obraz�
hladu, strachu, smutku tu stojí zá�itky blízkos-
� , rados�  a malých vít�zství. 
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Kontexty
časopis o kultuře a společnosti
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P F / Evropa a oslabování okcidentu

R L / Evropa na ústupu

R S / O potřebnosti národů

I R� / Neprávem opomíjený Viktor Někrasov

Portrét P Š

T K, P F

Návrat k sociálnímu původu
Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009 
Kniha mapuje nerovnosti spojené s pozicemi na českém trhu práce (třídní nerovnosti), ukazuje jejich vývoj 
a proměnu, a přitom odpovídá na otázku, jak společenská změna v minulých dvaceti letech (od socialismu ke 
kapitalismu) ovlivnila tyto nerovnosti. Autoři analyzují vzestupné a sestupné kariérní (zaměstnanecké) posuny 
v letech 1989 až 2009 a ukazují, že jim dominuje návrat k sociálnímu původu. U těch, kteří byli mezigeneračně 
vzestupně mobilní před rokem 1989, identi�kují kariérní sestupy po roce 1989. Navracejí se k sociálnímu půvo-
du svých rodičů. Naopak u těch, kteří prošli sestupnou sociální mobilitou za éry socialismu, identi�kují po roce 
1989 kariérní vzestupy. Důsledkem tohoto mobilitního vzorce je posilování vazby mezi výchozí (třídní) pozicí 
člověka a jeho aktuální pozicí na trhu práce. Jedná se o paradox, charakterizující českou postsocialistickou spo-
lečnost. Na jedné straně možnosti podnikat a posilování efektu vzdělání a kvali�kace na zaměstnaneckou pozici 
znamenají růst životních šancí, na straně druhé jsme svědky posilování vazby mezi sociálním původem a třídní 
pozicí, kterou člověk získává. Brož, 216 str., 229 Kč

NOVÉ PUBLIKACE CDK

R S

O potřebnosti národů
Roger Scruton je autorem řady knih o �lozo�i, estetice, umění, napsal i prozaická a hudební díla. Publikuje množství 
článků v časopisech (e Spectator, e Encounter), denících (e Times) a je šéfredaktorem čtvrtletníku konzervativ-
ního myšlení e Salisbury Review. Ve své publikaci přeložené do češtiny titulem O potřebnosti národů se vyslovuje pro 
zachování národního státu jakožto společenství, v němž lze v moderní době nejlépe žít a pěstovat demokratické formy 
vládnutí. Jeho výzva a argumenty jsou aktuální v době zlomového bodu evropských dějin, ve kterém sjednocovací 
experimenty vedou k narušení politické loajality, přehledného systému jištění lidských práv i občanské identity.

Brož, 88 str., 149 Kč

H B

Alexis de Tocqueville
Prorok demokracie ve věku revoluce
Britský historik Hugh Brogan podává v této knize brilantní životopis slavného francouzského politického mys-
litele Alexise de Tocquevilla (1805–1859). Kniha je plná hlubokých poznatků o Tocquevillovi – sociologovi, 
historikovi, prorokovi společnosti a liberálním politikovi; největší úspěch ale přesto slaví jako životopis. Díky 
Broganovu životopiseckému umění čteme knihu s potěšením, když provázíme Tocquevilla na cestě po Americe 
nebo když se stáváme svědky toho, jak v roce 1848 riskuje život na pařížských ulicích; totéž umění však způ-
sobuje, že poslední stránky jsou mučivou četbou. Přesto je to i po pěti stech stránkách a po všem tom neštěstí 
a nemocích, které by stačily na tucet viktoriánských románů, kniha, u které si čtenář přeje, aby nikdy neskon-
čila. Broganova kniha byla oceněna jak v Anglii (kde se dostala do nejužší nominace na Orwellovu cenu), tak 
ve Spojených státech (kde byla například zařazena prestižní revuí e New York Times Book Review mezi sto 
nejzajímavějších knih roku 2007). Vázané, formát B5, 556 str. + 8 str. fotopřílohy, 598 Kč
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