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Editorial

Když začaly o  prvním říjnovém víkendu nabíhat 
první výsledky komunálních a prvního kola senát
ních voleb, mnozí nevěřili svým očím . Uhranuti 
Babišem předem očekávali zopakování loňské par
lamentní dominance, kdy za sebou ANO nechalo 
své protivníky s obrovským odstupem . Komunální 
volby ale přes složitost interpretace svých výsledků 
ukázaly, že mobilizační potenciál ANO je přece je
nom omezený . Ačkoli zvítězilo co do počtu hlasů 
(díky větší podpoře ve velkých městech), výsledky 
zůstaly velký kus za očekáváním . Komunální scénu 
zdaleka nepřeválcovalo a nebude jí v dalších čtyřech 
letech dominovat .

Moc nepřekvapil úspěch nejrůznějších nezávis
lých uskupení, která ovládají stále větší část komunál
ní scény . A není divu, když i mnozí komunální poli
tici, když se jim to hodí, tvrdí, že komunální politika 
vlastně ani politika není . Proč potom volit politicky?

Úspěch ODS pak byl větší, než se čekalo . Až tak 
velký, že mnozí zaskočení novináři, kteří neoplý
vají sympatiemi k  této straně, nevěděli, jak reago
vat . Na aktuální podpoře největší pravicové strany 
je zajímavé to, že není koncentrovaná jen do vel
kých a největších měst jako v těsně „předkrizovém“ 
a „krizovém“ období někdy po roce 2008, ale že se 
obnovuje i v menších městech a obcích – to lze do
kumentovat i na výsledcích voleb senátních . Jestli 
lze někoho označit za skutečného vítěze letošních 
říjnových voleb, je to ODS . Jistě, ANO vyhrálo ve 
velkých městech, nicméně ODS se jako jediné po
dařilo získat o dost více hlasů, navýšit počet zastu
pitelů a setkáme se s ní ve všech velikostních typech 
obcí . Touto kombinací pozitivních zpráv se nevy
značuje žádná jiná strana .

Až s odstupem čtyř let vidíme, že způsob reakce 
na krizi, který ODS po roce 2013 pod vedením Pe

tra Fialy zvolila, nebyl nevyhnutelný a samozřejmý . 
ČSSD ukazuje, jak to také mohlo vypadat – nejed
notnost, nejasná linie, frakční boje, finanční roz
klad, propad hlouběji a hlouběji . Až by jí mohlo být 
jednomu líto, kdyby si za to ovšem nemohla sama .

Komunální volby jsou oproti ostatním specific
ké . U většiny hlavních politických sil v nich panuje 
velká setrvačnost, snad s výjimkou největších měst . 
Obtížně uspějete tam, kde jste dosud nebyli nebo 
odkud jste vypadli . Z tohoto důvodu byla důležitá 
i čísla o tom, kolik a kde byl kdo schopen postavit 
kandidátních listin, přístupná už před volbami . Již 
z toho šlo např . usuzovat na blížící se debakl socia
listů a komunistů i na stagnaci ANO, které neje
nomže nedokázalo rozšířit svou přítomnost na nová 
místa, ale vyklidilo také některé minulé pozice . Vý
sledky obecních voleb proto mnohem spíše hodnoť
me v mezivolebním srovnání – tak se dozvíme víc  
než jenom ze srovnávání uvnitř jedněch voleb .

Stačilo jen pár hodin a dní po uzavření voleb
ních místností, abychom se znovu ujistili, že mnohé 
stereotypy mají pozoruhodnou životnost . Tak musí
me znovu po všech možných volbách vysvětlovat, že 
vítězství ve volbách v  systému poměrného zastou
pení neznamená automatický nárok na zformování 
exekutivy . Zvlášť když mluvíme o vítězích s dvaceti 
či pětadvaceti procenty . Bohužel se medializované 
případy zformování obecních rad bez vítěze zřej
mě přetaví v další posílení volání po zavedení pří
mé volby starostů, což by bylo to nejhorší, co by se 
v současném politickém uspořádání mohlo obecní 
samosprávě stát .

Znovu, už asi posedmé, se ukázalo, že je komu
nální volební systém komplikovaný a že jeho účin
kům nerozumí ani řada těch, kdo sestavují kandi
dátní listiny, natož běžní voliči . Bohužel, náprava 
se nerýsuje ani někde daleko za obzorem . Nikdo ji 
netematizuje, a už vůbec neshání politickou podpo
ru pro případnou úpravu či větší změnu .

Stanislav Balík
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Co 28 . říjen 1918 skutečně znamenal pro český 
a slovenský národ, co přetrvalo a co se v průběhu 
věku ztratilo, a  jaké poselství pro nás toto výročí 
má? Ne, cílem tohoto článku není řešit konkrétní 
velké historické události podzimu 1918, v tom lze 
čtenáře odkázat na početnou literaturu .

Pojďme společně uvažovat nad tím, co se stalo 
s pilíři, na nichž stál poříjnový vývoj – zda přetrvaly 
a staly se trvalou součástí české společnosti a politi
ky, či zda se staly jen prchavou zkušeností . Přemýš
lejme také nad otázkou, do jaké míry šlo o skutečný 
zvrat – dobově se mluvilo přímo o převratu roku 
1918 – a do jaké míry znamenal pouze vnějškové pře
barvení a pokračování dřívějších trendů . A co bylo 
dál? Dobře víme, že se československý a český vý
voj ve 20 . století vyznačoval hlubokými cézurami – 
jde v nich přesto nalézat nějaké prvky kontinuity?

Jak uvádí Jan Holzer v  knize Politický systém 
českých zemí 1848–1989, první československá re
publika byla vystavěna na čtyřech pilířích – repub
likánství, sociálním radikalismu, antikatolicismu 
a čechoslovakismu . Co nám z nich zůstalo?

Vlastní stát a republika

Jelikož byl za jednoho z hlavních viníků první svě
tové války označen monarchismus, bylo přirozené, 
že byl po skončení války v kontinentální Evropě ve 
velkém opouštěn a nahrazován jeho protějškem – 
republikanismem . Mnohde šlo ale jen o  formální 
republikanismus, a to třeba právě v Československu .

Sto let od vzniku Československa –  
kontinuita v diskontinuitě?

Stanislav Balík

Koncept republiky jsme totiž převzali špatně . 
Nechápeme ji jako skutečnou republiku, ale jako 
stát, v němž dědičného monarchu pouze vystřídali 
volení představitelé . Republika rovná se pro nás to
též, co monarchie posledních desetiletí habsburské 
monarchie, jen bez Vídně a Franze Josefa . Z čeho 
to vyvěrá? Zřejmě ze skutečnosti, že jsme se republi
kou stali víceméně shodou dobových mód a nálad . 
To, že jsme špatně uchopili koncept republiky, ale 
neznamená, že nemáme vztah ke svému státu . Mož
ná právě naopak – vlastní stát je nám hodnotou na
tolik drahou, že až tak moc neřešíme jeho formu .

Český národ mimořádně dlouho toužil po svém 
vlastním státě . Od dob národního obrození, kte
ré následovalo po tereziánských a  josefínských re
formách, jež vzaly českým zemím poslední zbytky 
jejich státoprávní samostatnosti, tato touha sílila . 
Když se to propojilo nejprve s úspěchem projektu 
záchrany jazyka v první polovině 19 . století a poté 
s  velkým demografickým, hospodářským a  spole
čenským rozmachem druhé poloviny 19 . století, 
o  to palčivěji byl pociťován nedostatečný respekt 
ze strany vládnoucích národů habsburské monar
chie – rakouských Němců a Maďarů . Císař Franti
šek Josef I ., v němž národ přinejmenším zpočátku 
viděl velkou naději, české touhy zklamal, když po 
celý život odmítal i jakési minimalistické požadav
ky v podobě korunovace českým králem .

To, že je současná Česká a kdysi Československá 
republika vlastně jenom monarchií bez monarchy, 
resp . republikou jen názvem, dokládá  výjimečná 
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pozice úřadu prezidenta za celé uplynulé století . 
Většinou se při analýze kořenů výjimečnosti čes
kého a  československého prezidentství odkazuje 
na pozici prvního československého prezidenta 
„Osvoboditele“ Tomáše Garrigua Masaryka, který 
vdechl úřadu zvláštní esprit . Nicméně ani jeho vý
jimečná osobnost nevysvětlí tak hluboké zakotvení 
představy o  důležitosti prezidentského úřadu . Byl 
to koneckonců právě Masaryk, který navázal na 
něco hlubšího – na touhu českého národa po svém 
spravedlivém a dobrém králi, kterého kdysi spatřo
val právě ve zmíněném Františku Josefovi  I ., jenž 
nakonec jeho naděje tak bolestně zklamal . V odka
zu na tradici samostatného českého knížectví a krá
lovství se T . G . Masaryk usadil na Pražském hradě, 
dávném sídle českých knížat a  králů . Po celé sto
letí od vzniku republiky je Pražský královský hrad 
samozřejmým sídlem českých a předtím českoslo
venských prezidentů . Nikdo nevede vážnou deba
tu o tom, že je vlastně absurdní, že hlava republiky 
úřaduje v prastaré královské rezidenci . Jsme jednou 
z šesti evropských republik (Česká republika, Itálie, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko), kde 
tomu tak je . V českém případě jde navíc o nejstar
ší kontinuálně fungující sídlo hlavy státu na světě . 
Z  oněch dalších pěti republik jsou přinejmenším 
dvě, možná tři rovněž republikami spíše shodou 
historických okolností .

Jiný příklad problematického vztahu české po
litiky ke konceptu republiky můžeme pozorovat ve 
vztahu ke korunovačním klenotům . Nejsou vysta
veny permanentně, jako třeba v Anglii či Maďar
sku . Jsou uchovávány na nejčestnějším národním 
místě ve svatovítské katedrále pod sedmi zámky, 
od nichž má klíče sedm nejvýznamnějších státních 
a církevních představitelů . Vystavovány jsou pouze 
příležitostně za velkého zájmu veřejnosti, většinou 
při svátcích republiky (výročích jejího vzniku) či 
u příležitosti volby nového prezidenta republiky . 

Význam, jaký československá společnost přiklá
dala institutu prezidenta, lze doložit i tím, že v Čes

koslovensku jako v jediné komunistické zemi střední 
a východní Evropy nebyl tento post – ani dočasně – 
zrušen . Naopak, nejmocnější muž režimu  – hlava 
Komunistické strany Československa  – měl větši
nou potřebu definitivně legitimizovat své postavení 
i tím, že se nechal zvolit prezidentem republiky .

Vlastní hlava státu se již v roce 1918 a postupem 
času stále silněji stala zřetelným symbolem státu, ne 
nezbytně republiky . Fixace na vlastní stát je zřejmě 
jedním z nejsilnějších projevů kontinuity 28 . října . 
Není přitom vyloučeno, že vysvětluje i problema
tický vztah Čechů k  současné podobě evropské 
integrace, společné evropské měně, ke společným 
evropským institucím . Zkrátka vlastní stát v  jaké
koli, byť třeba komunistické podobě byl českému 
národu naplněným a dlouho upíraným snem, jehož 
se nyní po století nechce vzdát .

Ale zpátky k  republice . Jak uvádí Blackwellova 
encyklopedie politického myšlení, republika není za
ložena jen na tom, že nevládne dědičný monarcha, 
ale také že je vláda společnou záležitostí všech ob
čanů, je věcí veřejnou a občané ji provádějí ve pro
spěch všech . V republice není velká distance mezi 
vládnoucími a ovládanými – neboť i pro vládnoucí 
platí stejná pravidla jako pro ovládané . Republika 
by ale také tím, že ruší děděná privilegia a nerov
nosti, na sebe měla přebrat společenské závazky 
někdejší aristokracie . Takto ale v  českých zemích 
není republika většinově chápána – že má být třeba 
na místě někdejších donátorů a mecenášů umění, 
vědy, církví . A  to ne na základě nějakých kalkulů 
ekonomických, ale prostě proto, že republika zru
šila šlechtu, která tyto a jiné role plnila – a na její 
místo nepostavila nikoho jiného . Dnes jsme spíše 
svědky jakéhosi dožebrávání umění, kultury, vědy 
a církví o drobky padající ze státního stolu, namís
to promyšleného a dobrovolného postupu státních  
představitelů .

Jinými slovy – étos, který snad byl v počátcích 
Československa vdechnut využitím státní formy 
republiky, zůstal nenaplněn a  nevyužit . Na jinou 
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debatu je, jak dlouho a zda vůbec fungoval – snad 
v určitých vrstvách v prvním dvacetiletí . A pokud 
fungoval, tak se ptejme, kdy skončil . Snad s poli
tickou kapitulací před německými vojsky a zradou 
západních velmocí v Mnichově v září 1938?

Sociální radikalismus

Jakkoli dnes už veřejná paměť nemá vývoj po roce 
1918 spojen se sociálním radikalismem, přesto byla 
především první léta doslova „těhotná“ sociální re
volucí . Československo nebylo izolovaným ostro
vem, vzpomeňme na dění v  tehdejším Rusku, na 
bolševické revoluce probíhající v  různých němec
kých oblastech, v  Maďarsku, na krátko i  na Slo
vensku . V rámci prevence nebezpečí socialistického 
převratu (na několika místech navíc ke komunis
tickým několikadenním převratům skutečně došlo) 
a v reakci na válečný ekonomický rozvrat přistou
pila republika k řadě radikálnějších kroků v so ciál
něekonomické oblasti .

Vytvořil se tak základ k budoucímu dlouhodo
bému úspěchu českého komunismu, který nebyl 
do českých zemí importován sovětskými tanky jako 
v  Maďarsku, nenastoupil po občanské válce jako 
v Polsku ani nebyl produktem masového domácího 
protihitlerovského odboje jako v Jugoslávii . Komu
nismus byl a je součástí české duše, resp . jeho česká 
podoba souzní se základními charakteristikami čes
kého národa . Československo bylo jedinou středo
evropskou zemí, kde komunistická strana nevznikla 
někde na periferii, ale v demokratickém parlamen
tu, kde také měla od svého vzniku trvalé zastou
pení . Navíc nevznikla na zelené louce, ale vydělila 
se z  krajně levicového křídla sociální demokracie, 
která při své radikalitě byla tehdejší nejsilnější poli
tickou stranou . Ještě nerozdělená sociální demokra
cie zvítězila v prvních parlamentních volbách v roce 
1920 s  více než dvojnásobkem hlasů na druhého 
v pořadí . Zvítězila dokonce i v posledních volbách 
za RakouskaUherska v  roce 1911 . Když vznikla 

KSČ, v prvních volbách, jichž se účastnila (1925), 
skončila druhá se ztrátou pouhého půl procentního 
bodu na vítěze . V roce 1929 pak dokonce mohl její 
tehdejší generální tajemník, pozdější první komu
nistický premiér a prezident, Klement Gottwald ve 
své první parlamentní řeči po zvolení vyhrožovat 
fyzickou likvidací svých názorových oponentů .

Antikatolicismus

Jedním z regionálně zajímavých rysů první Česko
slovenské republiky byl antikatolicismus, kterým se 
Československo tolik lišilo od svých sousedů a který 
také působil problémy ve vztazích víceméně antika
tolických Čechů s katolickými Slováky . Každopád
ně byl projevem snahy odstřihnout se od habsbur
ské minulosti, která byla označována za tzv . alianci 
trůnu a oltáře . Antikatolicismus rovněž odpovídal 
názorům T . G . Masaryka a jeho filozofii českých dě
jin, v nichž byl nalézán odvěký boj s katolicismem, 
a zdůrazňoval reformační linii dějin (husitství, čes
kobratrská církev) .

Zde však nešlo o  diskontinuitu, ale naopak 
o potvrzení společenské kontinuity . Česká společ
nost totiž byla přes vnějškový formální katolicis
mus již v 19 . století ke katolicismu přinejmenším 
indiferentní, či dokonce protikatolická . Již národní 
obrození probíhalo ve znamení odvržení katolicis
mu jako identifikujícího prvku (opak se stal např . 
v Polsku) . Češi si naopak za jeden ze znaků své ob
rozené identity vyvolili kacířství, resp . protikatoli
cismus . Na jinou debatu je, proč se tak stalo (od 
dob císaře Josefa II . byla katolická církev služkou 
rakouského státu apod .) .

Rok 1918 v  tomto směru uvolnil prostor pro 
manifestaci protikatolického afektu – třeba v podo
bě pozemkové reformy, která kromě šlechty dopad
la právě na katolickou církev . V prvních měsících 
a  letech po roce 1918 pak probíhal i  symbolický 
kulturní boj s katolicismem v podobě rozbíjených 
mariánských sloupů, soch sv . Jana Nepomuckého, 
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ničených kaplí, vyvrácených křížů, křížů vyhazova
ných ze školních tříd a veřejných budov apod . My
šlenky typu „po Vídni musí padnout Řím“, „kato
líci budou mít tolik práv (místa), jaká si vybojují“, 
„nelze být současně dobrým katolíkem a  dobrým 
Čechem“ apod . s  podporou oficiálních míst nové 
republiky umocňovaly distanci od katolicismu . Fak
tem však je, že postupem času se odstup politic
kých elit od katolicismu zmenšoval a v závěru první  
republiky již byly vztahy v  zásadě korektní . Pak 
ovšem přišel čas komunistického režimu, který byl 
v českém případě vystavěn na fanatickém (i  fyzic
kém) boji s katolicismem . Politika, kterou vůči círk
vi uplatnila po roce 1948 KSČ, nebyla popřením 
předchozího vývoje . Naopak, lze doložit, že faktic
ky byla naplněním pokrokářských snů, které část 
české společnosti spřádala již dlouhá desetiletí před
tím . Téměř všechny kroky (proti)církevní politiky 
KSČ po roce 1948 se objevily v různých politických 
požadavcích nejrůznějších politických stran v před
chozích demokratických obdobích . Jediné, v  čem 
se komunistická realita a dávné požadavky výrazně 
rozešly, byla míra brutality – před rokem 1948 si 
zřejmě jen málokdo (snad s výjimkou obdivovatelů 
stalinské praxe v době Velkého teroru) uměl před
stavit masivní používání mučení, věznění, popravy, 
omezování klasických občanských práv .

Antikatolicismus, jako jeden z  hlavních pilířů 
28 . října 1918, tak zůstal jednou z největších konti
nuit české společnosti a politiky po celé další století . 
Jen tak můžeme vysvětlit např . obrovské problémy 
s restitucí církevního majetku po roce 1989 apod .

Čechoslovakismus

Téměř všech evropských národů se v  souvislosti 
s  první světovou válkou dotkla velká vlna nacio
nálního šovinismu . Ta kulminovala v roce 1918 na 
troskách velkých evropských a asijských monarchií 
konstrukcí národně definovaných nových státních 
útvarů, kde mělo dojít k jednotě národa kulturního 

a  státního, ke splynutí kategorie etnicity a občan
ství . Ve střední Evropě šlo ale o pokus v zásadě poše
tilý, neboť zde etnicky jednolitá území spíše neexis
tovala . Řada nově vzniklých či rozšířených starších 
států tak v sobě přes vyznávaný princip sebeurčení 
národů amerického prezidenta Woodrowa Wilsona 
zahrnovala etnické menšiny, které se s novým stá
tem neidentifikovaly . Československo bylo jedním 
z exemplárních příkladů . Skrze svou politickou elitu 
totiž bylo v zásadě státem českým (za prvních dvacet 
let jeho existence byli oba dva prezidenti Češi, z de
víti premiérů bylo osm Čechů a  jen jeden Slovák, 
z  jedenácti předsedů obou parlamentních komor 
byli všichni Češi – a tak bychom mohli pokračovat) . 
Přitom etničtí Češi (a Moravané a Slezané) tvořili 
v prvorepublikovém Československu jen cca polovi
nu obyvatelstva (Slováci 15–16 %, Němci 22–23 %, 
Maďaři cca 5 %, Rusíni cca 4 %) . Často se hovoří 
o tom, že Československo vlastně bylo v etnickém 
smyslu pouze zmenšeným RakouskemUherskem . 
Pro posílení pozice tzv . státotvorného národa do
šlo ke konstrukci tzv . čechoslovakismu, tedy ideje, 
že existuje jednolitý československý národ se dvě
ma větvemi – českou a slovenskou . Československý 
nacionalismus se projevoval různě – např . územní 
expanzí (zisk Podkarpatské Rusi, která měla být ja
kýmsi koloniálním územím, kam by Čechoslováci 
přinášeli civilizaci; zisk čistě maďarských oblastí 
na jihu Slovenska; zisk části polského Těšínska) ve 
vztahu k menšinám (zvláště německé a maďarské) . 
Nicméně v dobovém kontextu a v kontextu tehdejší 
střední Evropy zdaleka nešlo o nacionalismus radi
kální či agresivní, spíše paternalistický .

Důležité je ale poznamenat, že fakticky nešlo 
o symetrický čechoslovakismus, jenž by byl vnímán 
stejně v  obou větvích . Šlo o  český nacionalismus 
v československém hávu . Češi totiž Československo 
považovali za svůj „velkočeský“ stát, v  němž měli 
civilizační poslání vůči svým „mladším bratřím“ 
Slovákům a Rusínům . Jistě, mnohé skutečnosti jim 
k tomuto vnímání nahrávaly (faktická neexistence 
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širší slovenské a  rusínské střední a  vzdělané vrst
vy apod .) . Nicméně vztah Čechů a Slováků nebyl 
vztahem dvou rovnocenných partnerů, ale vztahem 
staršího a  výrazně mladšího sourozence, vztahem 
s výrazně paternalistickými rysy .

Starší sourozenec Čech v  zásadě nechápal, co 
se tomu mladšímu na jeho láskyplné péči nelíbí, 
Češi vůbec nerozuměli slovenským autonomistic
kým snahám . Vzhledem k tomu, že krátce po říjnu 
1918 se musela řešit skutečná iredenta německá, 
maďarská a  polská, byla citlivost českých politiků 
vůči slovenským tužbám výrazně nižší než v přípa
dě zmíněných národností . Tím se ale celá situace 
dostávala do podoby začarovaného kruhu – protože 
tato česká necitlivost vedla k umocňování sloven
ského autonomistického hnutí, které mělo oporu 
i např . v Pittsburské deklaraci podepsané českými 
a slovenskými exilovými představiteli ještě za prv
ní světové války v roce 1918, v níž byla Slovensku 
v novém státě přislíbena autonomie, jež pak nebyla  
naplněna .

Účelový konstrukt čechoslovakismu se stal na
konec nejslabším z pilířů prvorepublikového Čes
koslovenska, jenž nepřežil rok 1938 . Již druhá 
republika (1938–1939) se nesla ve znamení částeč
ného naplnění slovenských autonomistických tu
žeb, jež vyvrcholily existencí válečného Slovenského 
štátu (1939–1945) . Éra po roce 1945, zvláště pak 
komunistická, přinesla oficiální konec ideje čecho
slovakismu, nicméně paternalistický vztah Čechů 
ke Slovákům a  slovenské emancipační snahy pře
trvaly . V mnohém byly dokonce posíleny . Po pádu 
komunismu v roce 1989 pak tyto fenomény vedly 
rychle k eskalaci problémů ve vzájemných vztazích 
a  vyvrcholily rozpadem Československa v  závěru 
roku 1992 .

Čeho to je znamením? Že účelové kroky, byť tře
ba dobře míněné, nenesou dlouhodobě dobré ovo
ce a že se nakonec mohou obrátit proti původnímu 
dobrému účelu?

Šlo vůbec o zlom?

Když se zaměříme na otázku, do jaké míry předsta
voval 28 . říjen 1918 skutečný zlom a do jaké míry 
šlo o kontinuitu v diskontinuitě, je situace značně 
složitější . Ačkoli již tehdy byl budován mýtus o pře
vratu, ve skutečnosti šlo v mnohém pouze o změnu 
symboliky (slovo „pouze“ používáme v této souvis
losti i přes vědomí, že symbolika je velmi důležitým 
prvkem sociální komunikace) . Kdybychom se však 
zaměřili třeba na podobu politické reprezentace, 
uvidíme, že se ve srovnání s předválečnou érou té
měř nezměnila . Převážná většina prvorepublikových 
československých čelných politiků vyrostla politic
ky v rakouském a uherském sněmu či v zemských 
sněmech ještě před první světovou válkou . Navíc 
většinou byli před válkou velmi loajální k Rakous
ku a k  jeho panovníkům, jakkoli Čechy rakouská 
politika často a opakovaně zklamávala .

Rovněž v zákonodárství nemůžeme pozorovat vý
razné diskontinuity, v řadě oblastí došlo pouze k díl
čím opravám a novelizacím, jež si vyžádala doba, ni
koli však ke změnám dramatickým . Stejně tak vnitř
ní mentalita řady institucí (armáda, úřady apod .) se 
oproti rakouské éře nezměnila . K citelným změnám 
došlo především v oblasti školství, kde se však spíše  
z neformálního ducha předválečného stal formální 
duch poválečný, nebo chcemeli popřevratový .

Jinými slovy – říjen 1918 v řadě ohledů převra
tem nebyl, znamenal pouze odstranění vídeňské
ho centra a  jeho nahrazení centrem pražským bez 
výrazné jiné změny . Pokud přece jenom ke změně 
došlo, šlo spíše o přizpůsobení oficiální státní poli
tiky již mnohem dříve proběhlým změnám spole
čenským, nikoli o zcela novou kvalitu .

Věčná negace a nedůvěra k autoritám

Rok 1918 je naopak počátkem jedné z novodobých 
tradic české politiky, neboli jedné z  konstantních 
kontinuit přes všechny diskontinuity . Jde o rys věčné  
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negace minulého a věčného nového začátku . Budo
vání nové republiky bylo spojeno se snahou se zásad
ně negativně vymezit vůči minulému uspořádání . 
Byloli RakouskoUhersko deklaratorně katolické 
(jakkoli to zejména společensky v českých zemích již 
nebyla pravda), bylo Československo programově 
antikatolické . RakouskoUhersko počítalo s aristo
kracií jako důležitou složkou společenského a stát
ního života, Československo bylo programově anti 
aris tokratické, a dokonce zákonem zakázalo užívání 
šlechtických titulů . Jestliže v  RakouskuUhersku 
byli Němci fakticky vládnoucím etnikem, v Česko
slovensku se stali (zčásti i vlastní vinou) jen neochotně 
trpěnou menšinou . Tak bychom mohli pokračovat .

Důležité ale je, že toto negativní vymezování se 
zopakovalo při všech státních zvratech následující
ho století . Druhá republika budovaná několik mě
síců po Mnichovu 1938 se stala naprostou negací 
republiky první – důrazem na katolicismus, selský 
stav, velkým omezením prvorepublikového politic
kého i společenského pluralismu (slučování a zaka
zování politických stran a společenských organiza
cí), přeorientováním zahraniční politiky na zcela 
jiné zahraniční politické síly apod .

Po druhé světové válce se osvobozené Českoslo
vensko ostře vymezovalo jak proti první republice, 
tak proti těsně předválečným měsícům a válečným 
letům . Již tehdy došlo i k soudním procesům čas
to nespravedlivě likvidujícím představitele minu
lé éry . Stejně tak plynule navazující komunistické 
Československo po roce 1948, které v tomto ohle
du dovedlo distanci let 1945–1948 k dokonalosti . 
Když pak došlo v  roce 1989 k pádu komunismu, 
nový režim začal být opět budován na velké negaci . 
V současnosti jsme pak svědky první větší distance 
spojené s negací bez formální změny režimu – to 
když se aktuální nejsilnější vládní síly ostře vyme
zují vůči desetiletím po roce 1989 s tím, že vše bylo 
špatně a je potřeba začít nově a jinak .

To ale ještě není všechno . Zajímavé je, že ne
malá část oněch velkých změn byla mnohdy nesena 

a  interpretována stejnými lidmi, kteří reprezento
vali předchozí období . Poprvé se to ukázalo právě 
bezprostředně po roce 1918 .

Do roku 1918 tvořily největší část školní občan
ské výchovy svátky a připomínky spojené s habsbur
ským rodem a monarchií . Při nich učitelé promlou
vali o historické úloze celého rodu a jeho kladném 
vlivu na české země, o významu císaře Františka Jo
sefa, jeho manželky Alžběty (Sissi), žáci pod jejich 
vedením deklamovali royalistické básně . Učitelé se 
s žáky na začátku a na konci každého dne modlili, 
společně navštěvovali bohoslužby a účastnili se dal
ších církevních obřadů . Po říjnu 1918 se vše zcela 
obrátilo, a to většinou se stejnými protagonisty . Již 
v roce 1910, tedy před první světovou válkou, totiž 
bylo až 90 % učitelů organizováno v  tzv . antikle
rikálních pokrokářských učitelských organizacích 
navázaných na socialistické strany . Po roce 1918 
tvrdili, že loajalita školy a učitelů k císařskému trů
nu a k RakouskuUhersku byla strojená a neupřím
ná, podobně jako všechny školní slavnosti spojené 
s  císařským párem . Dynastické slavnosti okamžitě 
nahradily oslavy narozenin prezidenta Masaryka, 
vzniku republiky a připomínky upálení Jana Husa .  
Z velké části škol také spolu s rokem 1918 defini
tivně zmizelo zahajování a ukončování roku při bo
hoslužbách, účast školy na církevních průvodech, 
skončily modlitby před vyučováním a po něm apod . 
Mnohde dokonce došlo i  k  úplně změně jména 
školy – ze školy Františka Josefa se s krátkou časo
vou prodlevou stala škola Masarykova . Titíž učite
lé, kteří vedli žáky k úctě vůči habsburské dynastii, 
je nyní vedli k úctě republikánské a masarykovské,  
ačkoli šlo o opačné póly .

O třicet let později – v  roce 1948 – se pak si
tuace v další generaci opakovala . Titíž učitelé, kteří 
před rokem 1938 pronášeli dojemné řeči při při
pomínce upálení „Mistra Jana“ či při narozeninách 
T . G . Masaryka, během krátké chvíle změnili reper
toár a dokázali o Masarykovi mlčet či o něm mluvit 
jako o vrahovi dělníků a stejně dojemně promluvit 
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o geniálním vojevůdci světového proletariátu Josifu 
V . Stalinovi a o jeho téměř stejně geniálním žáku, 
synovi československého národa, prvním dělnickém 
prezidentovi republiky Klementu Gottwaldovi .

Nejinak tomu bylo po roce 1989, kdy se z ko
munistů stali nekomunisté – již ale s tou změnou, 
že občanská výchova po roce 1989 fakticky nepro
bíhá, takže pouze odpadly komunistické školní 
oslavy a přitom nebyly nahrazeny oslavami jinými .

Ptejme se – nepřinesly tyto dětmi i  dospělými 
vnímané deklaratorní veletoče velkou nevěrohod
nost autorit? Nepramení česká nedůvěra vůči auto
ritám už někde tady, v roce 1918 a 1948?

Závěr

Mnozí politici i  společenští vědci chtějí v událos
tech roku 1918 spatřovat kořeny československé 
(české) demokracie, jež byla v meziválečném obdo
bí ve střední Evropě tolik výjimečná . Domnívají se, 
že jde o nejdůležitější dědictví tohoto roku . Zde je 
ovšem na místě vážná pochybnost . Kdyby totiž šlo 
až o plod osmnáctého roku, těžko by byl tak pevný, 
aby jako jediný obstál až do nešťastného roku 1938 . 
Naopak, přímou a  nepřerušenou demokratickou 
tradici u nás můžeme sledovat od ústavních změn 
v habsburské monarchii v šedesátých letech 19 . sto
letí, zvláště v  tehdy obnovené obecní samosprávě . 
V ní se tehdejší Češi a Slováci postupně učili přijí
mat zodpovědnost i za něco širšího než za životy své 
a svých rodin . Tehdy se obecní samospráva stala pro 
české země jedním ze základních atributů demokra
cie . Provázela dospívání národa, navíc v  čase, kdy 
celostátní úroveň politiky byla demokratická jen 
velmi omezeně . Po téměř šedesát let (1860–1918) 
tak měli občané jen minimální vliv na celostátní 
politiku, nicméně drželi ve svých rukou osud míst
ních samospráv . S odstupem můžeme o této době 
právem mluvit jako o škole demokracie . Praktickou 
činností se tehdejší občané učili, že na jejich aktivitě 

ve veřejném prostoru záleží a že jeho podobu mo
hou (a mají) ovlivňovat .

Právě na tomto dědictví mohla posléze stavět 
první republika, která rozbila tzv . skleněný strop 
reprezentace na nejvyšší státní úrovni, dosáhla ná
rodní politické reprezentace, a mohla tak svým ob
čanům dát příležitost, aby si svůj stát řídili sami .

V tom lze spatřovat snad největší devizu poříj
nového vývoje, největší dědictví hodné oprášení, 
uchování a předání dalším generacím . Bohužel se 
v současné společnosti hodně rozmohl pocit, že lidé 
nic neovlivní, že na jejich postojích a skutcích ne
záleží . Že je všechno řízeno z Bruselu nebo ruskou 
či americkou propagandou . Před sto lety ale naši 
předkové celému světu ukázali, že za určitých okol
ností mají naše země potenciál patřit mezi nejrozvi
nutější oblasti s nejlepší kvalitou života .

Je otázkou, co nám dnes chybí k tomu, abychom 
prolomili skepsi . Abychom tak snadno nesedali na lep 
populistům slibujícím vyřešit všechno za nás . Možná 
se můžeme podívat na způsob školní i mimoškolní 
výchovy před sto a více lety a dnes, abychom pozo
rovali patrné rozdíly, které jsou možná jednou z od
povědí a  současně návodem . Velký důraz se tehdy 
mimo výchovu k pozitivnímu vlastenectví a lokální
mu patriotismu kladl na tělesnou zdatnost, zručnost, 
radost z práce, schopnost odepírat si, výchova byla 
důsledná a provázel ji důraz na touhu po úspěchu 
a vyniknutí, vzdělání mělo vysokou hodnotu, děti 
byly vedeny k úctě k autoritám – a autority k odpo
vědnému zacházení s mocí . Dost možná právě to bylo 
předpokladem pro zázrak druhého a velké části tře
tího desetiletí 20 . století v prostoru bývalého Česko
slovenska . Možná bychom právě na to mohli navázat 
a učinit z jedné nešťastné diskontinuity kontinuitu .

Stanislav Balík působí na Katedře politologie Fakulty 
so ciál ních studií Masarykovy univerzity a v CDK; věnuje 
se moderní české politice, jejím dějinám a  komunální 
politice. 
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Tradice vztahu k pohanství

Druhové, kteří jste nejednou snášeli se mnou těžké 
trudy cesty po neschůdných lesích, zastavte se a obě-
tujte oběť příjemnou svým bůžkům, jejichž zázrač-
nou pomocí jste konečně přišli do této vlasti, kdysi 
osudem vám předurčené. To je ona, to je ona země, 
kterou jsem vám, jak se pamatuji, častokrát sliboval, 
země nikomu nepoddaná, zvěře a ptactva plná, slad-
kým medem a mlékem vlhnoucí a jak sami pozoruje-
te, podnebím k obývání příjemná.

Praotec Čech (v podání Kosmovy kroniky)

Pět klíčových duchovních tradic české kultury, které 
Karel Skalický identifikuje ve své stati Prolegomena 
k budoucí filosofii českých dějin, doplňuje evangelický 
historik Rudolf Říčan v přednášce České náboženské 
tradice ještě tradicí šestou (kterou ovšem z důvodů 
časové posloupnosti uvádí na samém počátku svého 
výčtu), a sice tradicí slovanského pohanství .1

Je to náš příběh
O vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury

Pavel Hošek

Je jistě pozoruhodné a možná i zvláštní, když se teolog a religionista rozhodne napsat knížku o vlastenec
tví . Patrně to dokládá skutečnost, že se toto aktuální téma dostává i do středu akademického přemýšlení, 
což lze jednoznačně uvítat . Vlastenectví není možné ztotožnit ani s bezduchým šovinismem, ani s povrch
ním romantismem . Z  připravované publikace Pavla Hoška Je to náš příběh: Teologický esej o  vlastenectví  
a křesťanských hodnotách české kultury, která právě vychází v nakladatelství CDK, jsme vybrali ukázku z ka
pitoly, která navazuje na starší, ale stále aktuální text Karla Skalického o  tradicích naší minulosti, které 
je zapotřebí posoudit a kriticky zhodnotit . Skalický takřka před půlstoletím analyzoval různé křesťanské 
a post křesťanské vrstvy dějinné paměti, Hošek k nim dodal ještě další dvě, „pohanskou“ a „židovskou“ .

Domnívám se, že tuto tradici nemůžeme v této 
knížce pominout, a to hned z několika důvodů . Čes
ké pohanství předkřesťanské doby projevilo i přes  
svoji prostotu nebývalou houževnatost . Přechod 
mezi pohanstvím a křesťanstvím byl v českých kul
turních dějinách velmi pozvolný, obě tradice se po 
celá staletí vzájemně překrývaly . V jistém smyslu se 
dá říci, že v lidovém náboženství českého a morav
ského venkova nebylo pohanství nikdy definitivně 
potlačeno a přemoženo křesťanstvím, jak dokládají 
například hojné pohanské prvky, dosud přítom
né v  českém a  moravském folklóru . Dokonce se 
dá s  jistou nadsázkou konstatovat, že s  nástupem 
sekularizace a  odcírkevnění české kultury dochází 
k různým podobám „návratu“ či „znovuvynoření“ 
pohanství, které jako by bylo trvalou, byť někdy 
spíš podprahovou a  nyní znovu ožívající složkou 
duchovního života českého národa .

O českém pohanství předkřesťanské doby toho 
víme málo, a  to i navzdory pozoruhodným inter
pretačním experimentům Záviše Kalandry nebo 
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Dušana Třeštíka na poli literárních svědectví o po
hanské prehistorii českého národa . České pohanství 
po sobě nezanechalo rozvinutou mytologii ani síť 
sakrálních staveb, ani písemné památky . Leckde se 
matoucím způsobem mísí slovanské archeologic
ké stopy s keltskými a germánskými, takže někdy 
nelze s  jistotou říci, zda se v případě konkrétního 
nálezu jedná o  slovanské, germánské nebo keltské 
pozůstatky .

Zároveň je zřejmé, že slovanské pohanství na
šich předků dlouho a statečně odolávalo misijnímu 
a pastoračnímu úsilí  církevních činovníků . Jak vy
práví autor Kristiánovy legendy z desátého století, 
místní lid se oddával uctívání model „sloužíce mod
lám a bůžkům a bujně slavíce oběti podle pohan
ských obyčejů“2 . O době knížete Václava se praví, 
že „nebyly tehdy ještě z  kořene vyplety pověrčivé 
obřady pohanské, horlivě přinášeli… modlám ha
nebné žertvy a pokrmy“ .3

Kronikář Kosmas vypráví nejen o houževnatém 
pohanství doby před příchodem křesťanství, ale ješ
tě o  své vlastní době, tedy o  počátku dvanáctého 
století . Říká: „A  tak dosud mnozí vesničané jsou 
jako pohané: jeden ctí prameny aneb ohně, jiný 
oběti vzdává vrchům nebo pahorkům, jiný se modlí 
k hluchým a němým bůžkům .“4

O působení knížete Břetislava II . Kosmas říká, že 
„hned při počátku svého knížectví, roznícen jsa ve
likou horlivostí pro křesťanské náboženství, vyhnal 
pryč ze své země všechny čaroděje, hadače a věštce, 
rovněž dal pokácet a spálit i háje nebo stromy, které 
na mnohých místech prostý lid ctil . Též i pověrečné 
zvyky, jež vesničané, ještě napolo pohané, zachová
vali…, vyplenil ten dobrý kníže .“5 O hojně přeží
vajícím pohanství svědčí také Opatovický homiliář, 
datovaný do poloviny dvanáctého století, tedy do 
doby tři sta let od příchodu soluňských věrozvěstů . 

Velmi zajímavé a teologicky významné je Kosmo
vo líčení přechodu od pohanství ke křesťanství  
z hlediska kontinuity proroctví a zaslíbení vyslove
ných v pohanské době a naplněných v době křes

ťanské . Toto Kosmovo teologicky velkorysé přitaká
ní pohanským proroctvím přešlo do kanonického 
způsobu vyprávění českého příběhu včetně jeho 
„harmonického“ přechodu z pohanské fáze do fáze 
křesťanské .

Co tedy Kosmas konkrétně říká? Tak jako po
hanská věštkyně Sibylla z Božího vnuknutí pravdivě 
prorokovala o příchodu Krista, tak jako Múzou po
líbení pohanští básníci mluvívali z vnuknutí Ducha 
svatého o Kristově životě a smrti, tak byla pohanská 
družina praotce Čecha vedena a přivedena do české 
kotliny nadpřirozeným vnuknutím . A  tak mohlo 
být zaslíbení české země tomuto kmeni přijato jako 
teologicky a věcně platné, přestože jej přijali „nevě
domí pohané“ a děkovali za něj svým „bůžkům“ .6

A  tak mohla také pohanská věštkyně Libuše 
prorokovat příchod dvou světců křesťanské doby, 
symbolických představitelů světské a  duchovní 
moci českého státu, svatého Václava a svatého Voj
těcha . Když vyhlíží zbudování Prahy, říká pohanská 
věštkyně Libuše toto: „V tomto hradě někdy v bu
doucnosti vzejdou dvě zlaté olivy, jež svými vrcho
ly proniknou až do sedmého nebe a po všem světě 
budou zářiti svými divy a zázraky … Jedna z nich 
bude slouti Větší sláva (tj . Václav), druhá Voje útě
cha (tj . Vojtěch) .“7

Kosmas tedy sdílí přesvědčení řady církevních 
otců a středověkých teologů, že pohanský věk lid
ských dějin by neměl být považován za období úpl
né duchovní temnoty a vlády démonů . Obdarova
ným básníkům a prorokům pohanských dob byla 
z Božího vnuknutí odhalována tajemství týkající se 
příchodu Ježíše Krista a křesťanství . Takže pohan
ství samo je „naplněno očekáváním“ a tušením při
cházejícího křesťanství .

A platíli to o  antických filosofech a básnících 
žijících před Kristem, platí to i o pohanských pro
rocích a  mudrcích ostatních dob a  národů . Mezi 
pohanstvím a křesťanstvím je pak možné předpo
kládat vedle diskontinuity také kontinuitu, a to i na 
duchovní úrovni . Příkladem a v jistém smyslu také 
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trvalým symbolem této kontinuity může být životní 
příběh svaté Ludmily, která byla podle legendy du
chovně horlivá už jako pohanka a o které lze pod
le Petra Piťhy říci, že „velikost jejího křesťanství je 
dána velikostí jejího pohanství“ .8 Jakožto archety
pální pramáti – babička (nejen svatého Václava, ale 
celého národa) pak svatá Ludmila v jistém smyslu 
symbolizuje trvalé sepětí s prapůvodní (pohanskou) 
minulostí a tím také s pramatkou zemí, jak v jedné 
ze svých knih dokládá Martin Putna .9

Jedním z  velkých svědků a  opěvovatelů konti
nuity mezi českým pohanstvím a křesťanstvím byl 
i Jan Kollár . Byl přesvědčen o tom, že mírumilovné 
rovnostářství pohanských Slovanů, ačkoli dozrává 
a rozkvétá s příchodem křesťanství, má svůj původ 
v pohanských dobách . Takže existuje bytostná kon
tinuita mezi citovou zbožností pohanských Slova
nů a srdečnou vroucností jejich křesťanství – jak to 
podle něj dokládá i  samotná povaha slovanských 
jazyků, které jsou už od dávných pohanských dob 
mimořádně uzpůsobeny k vyjadřování citů vroucí 
zbožnosti .10

Jeli navíc slovanské pohanství těsně spojeno 
se zemědělstvím a s venkovským životem selského 
lidu, nacházejí národní buditelé jeho nejzřetelnější, 
času odolávající rezidua právě ve folklóru, v  lido
vých pohádkách, písních a  pověstech, ve venkov
ských zvycích a  selských tradicích spojených se 
zemědělskými aktivitami jednotlivých období vege
tačního cyklu od jara do zimy . A právě v této oblasti 
přece národní obrození spatřuje rozhodující zřídlo 
národní a jazykové obnovy a obrody . 

Čeští buditelé nejednou nacházeli v  předkřes
ťanském slovanství důležitou oporu národní svébyt
nosti, zejména v  polemickém vymezení vůči od
věkému germánství . Proti tvrdému germánskému 
dubu stojí měkká slovanská lípa, proti bojechtivé 
agresivitě Němců holubičí povaha Slovanů, proti lo
veckému uchvatitelství germánských kmenů míru
milovné zemědělství slovanských pospolitostí . Tato 
(do značné míry) mytická rekonstrukce odvěké slo

vanské povahy samozřejmě předpokládala, že zmí
něné charakteristické rysy slovanství jsou Slovanům 
vlastní odnepaměti, jejich původ je tedy v pohanské 
dějinné éře . 

Z religionistického hlediska jistě stojí za zmínku 
skutečnost, že slovanské pohanství bylo přírodním 
náboženstvím zemědělců, jehož rozhodující sym
boly vycházely tak jako u ostatních zemědělských 
pospolitostí z vegetačních cyklů přírody, určujících 
zemědělské činnosti jednotlivých ročních období . 
Symbolickým jádrem těchto přírodních nábožen
ství je mystérium smrti a  zmrtvýchvstání, které je 
každoroční jarní obnovou vegetace stále znovu do
svědčovaným zázrakem přírody .11

Toto mystérium je ovšem zároveň samotným 
středem velikonočního tajemství dramatického fi
nále životního příběhu Ježíše Krista . Sám Ježíš vy
jadřuje význam velikonočního dramatu slovy, která 
musejí všem pohanským zemědělcům znít velmi 
povědomě: „Amen, amen, pravím vám, jestliže pše
ničné zrno nepadne do země a  nezemře, zůstane 
samo . Zemřeli však, vydá mnohý užitek .“12

A  apoštol Pavel, když vysvětluje korintským 
křesťanům tajemství vzkříšení, odvolává se na totéž 
zemědělské mystérium: „To, co zaséváš, nebude oži
veno, jestliže nezemře . A co zaséváš, není tělo, které 
vzejde, nýbrž holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké 
jiné rostliny .“13 Křesťanské zvěstování evangelia tedy 
mohlo v době christianizace pohanských pěstitelů 
pšenice ústrojně navazovat na tuto hlubinnou sym
bolickou rovinu přírodních náboženství – a prezen
tovat křesťanství jako završení a  uskutečnění nej
vlastnější významové osnovy pohanství . Tedy ne 
jako polemickou  alternativu, ale jako završení po
hanství a uskutečnění jeho vnitřního smyslu . České 
pohanství by pak bylo v naznačeném smyslu čímsi  
jako „Starým zákonem“ českého křesťanství . 

Už jsme se dotkli skutečnosti, že kontinuita 
mezi pohanstvím a křesťanstvím je na intuitivní ro
vině lidové poezie hojně a směle vyjadřována ve fol
klórních látkách, jež se v době národního obrození 
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 staly předmětem vášnivého sběratelství jednotlivých 
buditelů a  vlastenců . To mělo nemalý dopad i na 
původní tvorbu umělců národního obrození a dob 
pozdějších . Řada českých literátů totiž dala právě 
této niterné kontinuitě či překrývaní křesťanských 
a pohanských prvků působivý umělecký výraz – od 
četných pohanských prvků v Erbenově Kytici přes 
lidový synkretismus Babičky Boženy Němcové až 
po „pohanské motivy“ pozdějších ruralistů a regio
nalistů novější české literatury .14

Vzájemné prostupování pohanství a křesťanství 
v českých kulturních dějinách nápadně připomíná 
onen podobně pozvolný přechod a vzájemný průnik 
mezi keltským pohanstvím a keltským křesťanstvím, 
jak jej známe z kulturních dějin britských ostrovů . 
Vždyť keltský čaroděj a druid Merlin vítá příchod 
křesťanství a podobně jako pohanská věštkyně Li
buše duchovním zrakem přitakává nástupu křesťan
ské dějinné epochy . Keltské křesťanství je pak kel
tským pohanstvím hluboce a trvale poznamenáno . 

V této souvislosti je namístě zmínit také nema
lý keltský vklad do českých dějin, nově objevovaný 
stoupenci živelné i serióznější keltománie . O tajem
ných keltských obyvatelích střední Evropy víme po
měrně málo . Naneštěstí se po nich nedochovala žád
ná literatura (ani taková, jakou je „keltské dědictví“ 
zaznamenané křesťanskými mnichy na britských 
ostrovech) . Na druhé straně není žádných pochyb 
o  tom, že Keltové obývali českou kotlinu dlouho 
před Slovany a jejich pozoruhodně rozvinutá kultu
ra po sobě zanechala četná svědectví – k nemalé ra
dosti českých archeologů . Slované, přišedší v době 
stěhování národů do střední Evropy, se s místními 
Kelty a  Germány alespoň do nějaké míry smísili . 
V našich žilách tedy koluje vedle slovanské a ger
mánské také keltská krev . Novodobé objevování 
„keltského dědictví“ (včetně nemalé popularity li
terárního pokladu ostrovních Keltů a artušovských 
legend) se tedy může opřít o pravdivé jádro . 

A nakonec je třeba v kapitole věnované pohan
ství zmínit ještě jeden trvale přítomný prvek české 

kultury, ke kterému nás přivádí největší české bás
nické dílo devatenáctého století, Máj Karla Hynka 
Máchy . Zeptámeli se Máchy samotného, v  čem 
spatřuje „oučel hlavní“ své nesmrtelné básně, dozví
me se, že chce v této poetické skladbě „slaviti má
jové přírody krásu“ .15 Není to náhoda, že hlavním 
tématem básně, která je pravděpodobně nejlepší 
českou básní vůbec, je oslava přírody . Jedním z vel
mi nápadných a zřejmě trvalých rysů české kultury 
je totiž neobyčejně silný vztah k přírodě, její kráse 
a jejímu tajemství . Tento vztah mívá nezřídka více 
méně explicitní spirituální rozměr a snad ho lze in
terpretovat jako trvale přítomné dědictví přírodní
ho pohanství našich předků .

Ať se jedná o vlasteneckou přírodní lyriku a idea
lizaci venkovského života v  souladu s  přírodními  
rytmy v literatuře národního obrození, nebo o hle
dání ztraceného ráje divoké přírody v  českém ro
mantismu, nebo o nesmírnou popularitu skautin
gu, trampingu, lesní moudrosti a podobných hnutí 
(od doby první republiky přes alternativní kontra
kultury komunistického období až po současnost), 
nebo o masově rozšířené české chatařství a  chalu
pářství, všechny tyto projevy zdejšího kulturního 
a  společenského života lze myslím vykládat jako 
vyjádření niterné touhy po těsném sepětí s „mateř
skou“ přírodou a  jejími posvátnými rytmy a řády, 
touhy, která jako by představovala trvale působící 
„pohanský vklad“ do české kultury . 

V této souvislosti je namístě ještě jednou připo
menout, že v dějinách křesťanství nebyl tento „po
hansky“ spirituální vztah k tajemství přírody, jejím 
rytmům a její kráse hodnocen jen negativně a po
lemicky . Hodnotíli křesťanští teologové pohanství 
(ve výše naznačeném smyslu) jako „naplněné tuše
ním a  očekáváním“, mohou také v  „pohanském“ 
úžasu nad krásou přírody (příznačném pro českou 
duši) vidět niterné tíhnutí či touhu lidského srdce, 
směřující nakonec (alespoň v optimálním případě) 
až k oslavě moudrosti a slávy Stvořitele, která se zr
cadlí v díle Jeho rukou .16
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Zajímavým badatelským úkolem pro součas
né teology a  religionisty by pak zajisté mohla být 
otázka kontinuity mezi starým českým pohanstvím 
předkřesťanské doby a novodobými podobami „po
hanské“ spirituality, včetně nadprůměrného zájmu 
české společnosti o nematerialistické výklady sku
tečnosti, o  nejrůznější formy duchovního hledač
ství a tak dále .17

Tradice vztahu k židovství

Nikde se lépe neobohatíš ani se více nezvelebíš než 
v podhradí pražském a v ulici vyšehradské. Tam jsou 
Židé, mající plno zlata a stříbra, tam jsou ze všech 
národů nejbohatší kupci, tam jsou nejzámožnější 
peněžníci, tam je tržiště, na němž se bohaté kořisti 
přebohatě dostane tvým vojákům.

Virpirk, choť Konrádova (v podání Kosmovy kroniky)

Doplněním slovanského pohanství k  výše uvede
ným pěti tradicím české kultury se zdá být přehled 
úplný, samozřejmě pokud nebudeme trvat napří
klad na svébytnosti svatovojtěšské nebo karlovské 
tradice a podobně . Ale jedna naprosto klíčová tra
dice dosud podle mého přesvědčení chybí . Je to tra
dice vztahu k židovství, vetkaná do příběhu českých 
kulturních dějin několikerým způsobem .

Nejnázorněji se židovská tradice otiskuje do čes
kých kulturních dějin prostřednictvím Hebrejské 
bible, tedy Starého zákona, křesťanského Písma sva
tého . České děti se už víc než tisíc let učí znát příbě
hy praotců a pramatek židovského národa, protože 
tyto příběhy tvoří bytostnou součást křesťanské víry 
a tradice .

V  českých církevních dějinách se navíc opako
vaně dostávalo mimořádné pozornosti právě staro
zákonní části biblického kánonu, místy až za cenu 
jistého zastínění části novozákonní . Husité se často 
identifikovali s Izraelem biblických příběhů, předsta
vitelé Jednoty bratrské věnovali zvláštní péči výkla

dům Starého zákona, v prostředí tajných evangelíků 
a lidových blouznivců osmnáctého století se objevila 
řada judaizujících hnutí a  sekt, stavějících své po
rozumění víře především na starozákonní části Bib
le . Starozákonní biblistika zůstává dodnes součástí 
vzácného rodinného stříbra českých evangelíků . 

Izrael jako modelový lid je navíc častou typolo
gickou předlohou českého lidu, je vlastně paradig
matickým uskutečněním významu slova národ  – 
a právě toto paradigma bylo pochopitelně vzorem 
národního sebepojetí evropských křesťanských ná
rodů, včetně toho českého, jak už jsme viděli výše .

Vidíme to velmi názorně například v  Komen
ského truchlivých úvahách nad údělem českého 
národa, který je postihován za své četné hříchy: já
drem Komenského argumentu jsou dlouhé řetězce 
citací z prorockých knih Starého zákona, jejichž va
rovná napomenutí a útěšná zaslíbení míří prvotně 
na národ izraelský, přeneseně pak v  Komenského 
podání na národ český .

Role Izraele jako modelového lidu je v českých 
kulturních dějinách posílena také Kosmovým po
dáním dějinných počátků českého osídlení střední 
Evropy prostřednictvím motivu „vstupu do Země 
zaslíbené“, o kterém už byla řeč . V Kosmově kro
nice ovšem najdeme doklady ještě jiné podoby 
židovské přítomnosti v  českých kulturních ději
nách, podoby nanejvýš problematické a politová
níhodné . První Kosmova zmínka o  Židech, uve
dená v záhlaví této kapitoly, hovoří o plánovaném 
pogromu a  kořistném plenění v  židovské čtvrti  
Prahy .18

Druhá zmínka se týká násilných křtů a vraždění 
Židů v době první křížové výpravy roku 1096 . Třetí 
zmínka se týká podezření Židů z úmyslu odejít ze 
země, pročež jim je zabaven veškerý jejich majetek, 
s  odůvodněním, že z  Jeruzaléma vyšli před deseti 
stoletími bez jakéhokoli majetku: „Bez groše přišli 
jste k nám, bez groše jděte, kam chcete .“19 Čtvrtá 
zmínka o Židech v Kosmově kronice se týká obvi
nění pokřtěného Žida Apelly, který měl po svém 
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odpadnutí zpět k  židovství uchopit svaté ostatky 
a uvrhnout je do záchodu, za což byl uvězněn a měl 
být popraven, dokud ho jeho souvěrci nevykoupili 
za obrovské množství zlata a stříbra.

Je to velmi smutné čtení. Na druhé straně je tře
ba dodat, že Židům se v českých zemích leckdy ved
lo přece jen lépe než třeba v Rusku nebo v Polsku. 
Rozhodně to platí například o době Přemysla Ota
kara II., s  výhradami o době Karla IV., rozhodně 
o době Rudolfa II. a obecně o době habsburských 
panovníků  – byť rovněž s  výhradami (určitě bylo 
Židům mnohem lépe například za Josefa II. než za 
jeho matky Marie Terezie).

Relativní přátelství mezi českými Židy a habs
burským panovnickým rodem má přirozené vysvětle
ní. Židé byli přímo poddaní panovníkovi a předsta
vovali stálý příjem pro věčně vysychající královskou 
pokladnu. Panovník se za příjmy z  židovských 

zdrojů odvděčoval více méně zaručenou ochranou  
před lidovým antisemitismem a před nepřátelstvím 
šlechty, která s panovníkem soupeřila o moc. Židé se 
proto obvykle cítili bezpečněji v době vlády silných 
panovníků. To ovšem vyústilo ve velmi nevděčnou 
roli ve vztahu k  probouzejícímu se českému vlas
tenectví v době národního obrození. Židé mluvili 
většinou německy a navíc byli zadobře s Habsbur
ky – dvojí důvod, proč se dostávali do nemilosti ze 
strany českých vlastenců.

Na druhé straně se ale české vlastenectví až na 
několik výjimek nevyhrocovalo do vášnivého a ag
resivního antisemitismu, jako tomu bylo v někte
rých jiných zemích. Jedním z  důvodů mohlo být 
i  jisté povědomí o  podobnosti mezi židovským 
a českým dějinným údělem, který bylo možné sle
dovat nejen na stránkách Starého zákona, ale také 
v širší perspektivě pobiblických dějin.

Tato knížka pojednává o vlastenectví. Jen málokteré téma vzbuzuje v české 
společnosti tolik emocí a sporů, v současné době snad víc než kdykoli předtím. Tváří 
v tvář výzvám dnešního světa nabyla slova jako vlast a národ, domov a tradice nové 
a nebývalé ozvučnosti. V překotném tempu změn a v silovém poli globálních ohrožení 
se s novou naléhavostí ozývá otázka české národní a kulturní identity. A právě 
v této souvislosti často zaznívá odkaz na dříve spíše opomíjené křesťanské hodnoty 
naší kultury. Oživení vlasteneckých citů a postojů jde ruku v ruce s připomínáním 
křesťanského kulturního dědictví českého národa. A to je důvod, proč vznikla tato 
kniha. Teolog a religionista Pavel Hošek v ní nabízí biblické a teologické souřadnice 
odpovědného přemýšlení nad aktuálními tématy, jako jsou šťastné i neblahé podoby 
lásky k vlasti a národu a také předávání národních tradic nastupujícím generacím 
českých dětí, to vše právě s ohledem na obnovený zájem o křesťanské hodnoty naší 
kultury.

Je to náš příběh 
Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury

PAVEL HOŠEK (1973) přednáší religionistiku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Zabývá se vztahem teologie a kultury a religionistickým výkladem krásné literatury. CDK vydalo také jeho 
úspěšnou publikaci Evangelium podle Jaroslava Foglara (2017), knihu o díle C. S. Lewise Cesta do Středu  
skutečnosti (2014), o vztazích mezi křesťanstvím a židovstvím Židovská teologie křesťanství (2011) a o šlech-
tickém rodu Milnerů z Milhausenu Cesta ke kořenům (2010).

ObJednávky na adrese: Cdk, venhudova 17, 614 00 brno, tel.: 545 213 862, objednavky@cdk.cz, www.cdk.cz
Objednávky knih přes naše webové knihkupectví www.cdk.cz mají automaticky slevu 15 % , pro předplatitele kontextů 25 %.
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Židé byli malým národem obklopeným silnými 
sousedy, byli často vydáni na milost a nemilost vel
kým říším, které sledovaly úplně jiné cíle, než byly 
„židovské národní zájmy“ . Tato zkušenost mohla ve 
vzdělanější části české veřejnosti vzbuzovat jisté sym
patie – tento úděl se uvědomělým Čechům mohl je
vit poněkud povědomý . Také někteří „masarykovští 
Židé“ první republiky tuto podobnost národního 
údělu spatřují a komentují .20 Ostatně tradice české 
sympatie vůči Židům je dodnes živá a patrná jak na 
poli kulturním, tak v oblasti mezinárodní politiky . 

Možná i proto se židovská pospolitost v Čechách 
a  na Moravě dočkala ve svých tisíc let trvajících 
dějinách hned dvou období vrcholného rozkvětu 
a  nebývalé kulturní a  hospodářské emancipace  – 
prvního v době Rudolfa II ., druhého na přelomu 
devatenáctého a dvacátého století a dále v době prv
ní republiky – až do katastrofy druhé světové války .

Možná i  proto se židovské příběhy (například 
vyprávění o  Golemovi) dostaly do zlatého fondu 
české narativní tradice, byť se tak stalo až v deva
tenáctém století . Svědčí o tom jejich důležité místo 
v Jiráskových Starých pověstech českých21 a najdeme 
je i v souboru Augustina Sedláčka Historické pověsti 
lidu českého.22

Z hlediska židovské stopy v české kultuře je na
místě zmínit také poměrně vysoký počet smíšených 
sňatků . Židovští rabíni z nich pochopitelně neměli 
radost . Na druhou stranu je docela zřejmé, že ži
dovský vliv na českou společnost a kulturu se právě 
touto cestou šířil velmi intenzivně, a  trvá dodnes . 
Zvláště když připomeneme skutečnost, že Židé ve 
smíšených manželstvích měli vzhledem ke zvrhlé 
organizaci deportací v rámci „konečného řešení ži
dovské otázky“ v době druhé světové války podstat
ně větší naději na přežití . 

Není pochyb o  tom, že židovská otázka byla 
v uplynulých českých dějinách trvalým testem kva
lity českého vlastenectví a ovšem také českého křes
ťanství . Tam, kde se čeští vlastenci a čeští křesťané  
uchylovali k tmelení vlastní identity účelovým roz

dmýcháváním nepřátelství vůči Židům, ztráceli do
cela pochopitelně a  naprosto zaslouženě veškerou 
morální důvěryhodnost .

Dnes je u nás vzhledem k tragédii druhé světové 
války otevřený antisemitismus více méně obecně za
vrhován (alespoň na oficiální úrovni) jako nekultur
ní barbarství a hanebný předsudek . Ale do prastaré 
rovnice posilování národní sounáležitosti nepřátel
stvím vůči „těm, kdo mezi nás nepatří“, jsou bez
děky dosazovány jiné národnostní menšiny . I v této 
záležitosti jsou myslím dějiny českožidovských 
vztahů trvale aktuálním varováním . Podle výše zmí
něného průzkumu Masarykovy univerzity navíc do
chází v posledních pětadvaceti letech k výraznému 
nárůstu negativních postojů vůči všem národnost
ním menšinám, včetně té židovské . 

Mezi tradicí židovského lidu a  kvalitou české
ho vlastenectví je ale ještě jedna důležitá souvislost 
teologické povahy, souvislost velmi významná pro 
hlavní téma této knížky . Už jsme na ni narazili . Jeli 
biblický Izrael modelovým lidem a jeli pro křesťan
ské národy v tomto smyslu trvalým vzorem – jakož 
i varovným příkladem – tam, kde se zpronevěřuje 
svému poslání, je také české vlastenectví, tedy lásky
plný vztah Čechů k vlasti a národu, namístě měřit 
závazným modelem „náležitého“ vlastenectví, jak je 
zachycen ve svědectví Hebrejské bible, respektive 
Starého zákona .

Tento závazný model má docela zřetelné charak
teristiky, ze kterých není těžké vyvodit kvalitativní 
kritéria teologicky legitimního vlastenectví . Izrael 
má pečovat o svou svébytnost, včetně národního ja
zyka, zvyků a tradic . Ale tato svébytnost není cílem 
sama o sobě . Zachování národní svébytnosti je ne
zbytnou podmínkou (ale pouze podmínkou) usku
tečnění smyslu národní existence, jímž je realizace 
úkolu, který je národu uložen Prozřetelností a který 
má všelidský dosah a význam .

Národ je tedy především společenstvím usku
tečňování sdílených hodnot . Nebo, použijemeli 
slovníku biblické tradice, je společenstvím „za
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chovávání Božích přikázání“ . Není to na prvním 
místě pospolitost plemenné příbuznosti . A  jeli 
Izrael modelovým lidem a „vzorovým národem“, 
 paradigmatickým uskutečněním toho, co znamená 
národ, je také židovské pojetí národního úkolu vzo
rové a závazné, tedy hodné následování .

A jak je z biblické tradice naprosto zřejmé, úko
lem Izraele je být „světlem pronárodů“, má se „stát 
požehnáním“, to znamená, že má uskutečňovat Bo
hem svěřený úkol k Boží slávě a ve prospěch národů 
ostatních . Při pozorném čtení Masarykovy České 
otázky je docela jasné, že (pozdější) prezident Osvo
boditel chápal „smysl českých dějin“ více méně 
přesně takto . Mnohé přesvědčil, mnohé rozzlobil, 
mnozí přitakali, mnozí protestovali .

Poznámky:

1 Říčan, R .: České náboženské tradice, YMCA, Praha 1939, s . 15n .
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3 Tamtéž, s . 65 .
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Navrhuji prozkoumat, do jaké míry se Západ dnes 
těchto churchillovských principů drží . Za prvé, dě
láme dost pro ochranu svobody a  prosperity jed
notlivce – nejenom ve svých zemích, ale na celém 
světě? Za druhé, jak dobře chráníme parlamentní 
demokracii před jejími nepřáteli doma i  v  cizině? 
Za třetí, jsme dost důrazní v obraně malých států 
a minorit bez státu před agresí tyranie a ideologie? 
Za čtvrté, udržujeme mezinárodní organizace, ze
jména Atlantickou alianci, v  dobrém stavu, aby 
mohl svobodný svět nejenom odstrašovat nepřátele 
od všech možných útoků, ale aby též dával naději  
těm, kdo jsou v  zoufalé situaci? A  konečně, ne
ochabuje Západ v  odhodlání to všechno dělat? 
A po kud ochabuje, proč tomu tak je – a co se s tím  
dá udělat?

Churchillovo pojetí svobody  
dnes potřebujeme víc než kdy jindy
Svoboda a demokracie jsou v ohrožení a reakce Západu je čím dál slabší. 
Kdo bude bránit naše základní hodnoty?

Daniel Johnson

Památka Winstona Churchilla je na obou stranách Atlantiku stále živá . Co by nám dnes radil? Přestože 
nikdy nestudoval na žádné univerzitě, natož aby napsal nějakou politologickou práci, měl velmi jasné před
stavy o zásadách, jež by měl Západ zastávat . Jeho životopisec, již zesnulý sir Martin Gilbert, tyto představy 
zhustil do řady přednášek, které měl v roce 1980 na Britské akademii a které později publikoval v knize 
Churchillova politická filosofie . Gilbert tuto „nanejvýš jednoduchou“ filosofii shrnuje následovně: „Byla zalo
žena na uchování a ochraně svobody jednotlivce a slušného způsobu života, v případě nutnosti i za pomoci 
státu; na ochraně jednotlivce před zneužitím státní moci; na hledání politického kompromisu a  střední 
cesty v zájmu uchování a zdokonalování systému parlamentní demokracie; na ochraně malých států před 
agresí ze strany států mocnějších a na spojení všech demokratických států za účelem ochrany před neštěstím 
a katastrofou v podobě války .“

Svoboda jednotlivce je – a měla by být – v jádru 
západní civilizace už od jejích biblických a klasic
kých počátků . „Dámy Impéria, jsem pro svobodu,“ 
prohlásil Churchill ve svém úplně prvním veřejném 
projevu, který přednesl v devatenácti letech, v době, 
kdy byl důstojnickým kadetem na Královské vojen
ské akademii v Sandhurstu . Ony „dámy Impéria“ 
byly ve skutečnosti prostitutky a  mladý Winston 
hájil jejich svobodu nabízet se ve foyer divadla Em
pire Theatre na Leicester Square návštěvníkům, 
proti čemuž vehementně bojovaly výbory bdělosti, 
tedy „puritáni na číhané“, jak jim Churchill říkal . 
Před divadlem vyrostly barikády a  rozpoutaly se 
protesty . Zatímco „puritáni“ požadovali, aby bylo 
divadlo zavřeno a  „hřích zakázán parlamentním 
zákonem“, Churchill a jeho „nepruderní“ odmítali 
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„porušit svobodu poddaného“ a  upřednostňovali 
„méně nátlakový, umírněnější postup“, totiž „vzdě
lávání mysli jednotlivce a zlepšování sociálních pod
mínek, v nichž žije“ . Nevěda ještě, že jeho otec lord 
Randolph Churchill, jenž ho zasvětil do radovánek 
nabízených v Empire Theatre, trpí syfilidou, která 
ho nakonec zabila, Churchill poznamenal: „Příro
da vyměřuje zpustlíku a zhýralci vysoké a strašlivé 
tresty – mnohem horší tresty, než jaké může udělit 
kterýkoli civilizovaný stát .“ Bitvu o Empire  Theatre 
prohrál, ale ve válce mezi idejemi obhajujícími svo
bodu jednotlivce a  idejemi autoritářskými stál té
měř vždy na straně jednotlivce a proti státu .

Jednu vzácnou výjimku udělal za druhé světo
vé války: když Francie padla a Británie se obávala 
invaze, schválil Churchill internaci „nepřátelských 
cizinců“ na ostrově Man . Mnozí z nich byli židovští 
uprchlíci před nacisty . Churchill to dobře věděl . 
V jedné z méně slavných pasáží svého slavného pro
jevu ze 4 . června 1940 řekl: „Je mi jich velmi líto, ale 
v současné době a pod tlakem současných okolností 
nemůžeme uplatňovat všechna rozlišovací kritéria, 
jak bychom si přáli .“ Poslanci dolní sněmovny ho 
tehdy velmi kritizovali a slouží ke cti britské parla
mentní demokracie, že velká většina zadržovaných 
byla do roka propuštěna na svobodu . Ale jakkoli 
lze takové mimořádné opatření ospravedlnit v době 
války, je těžké si představit, že by Britové tolerovali 
výjimečný stav v reakci na jakkoli strašné teroristic
ké útoky, jak tomu je od listopadu 2015 ve Francii . 
Práva jednotlivce, svoboda projevu a vláda zákona 
se v civilizované společnosti nikdy nesmějí pozasta
vit na neurčitou dobu jen proto, že se to státu hodí . 
Mimořádná protiteroristická opatření jsou někdy 
pro veřejnou bezpečnost nezbytná, vždy ale musejí 
být úměrná riziku a podléhat soudnímu dohledu . 
Západní demokracie obvykle chápou, jaká by asi 
měla být rovnováha mezi svobodou a bezpečností, 
anglicky mluvící národy jsou však v tomto ohledu 
přece jen zpravidla o  něco ostražitější než jejich 
kontinentální protějšky .

Chránit individuální svobody v globálním mě
řítku je samozřejmě mnohem těžší než na domácí 
půdě, z hlediska naší dlouhodobé bezpečnosti je to 
ale stejně důležité . Migrační krize nám připomněla, 
že nízká prosperita a  svoboda stovek milionů lidí 
v Asii a Africe může mít přímý dopad na Evropu 
a  Ameriku . Západ musí propagovat výhody svo
bodných trhů svázané nestrannými pravidly, jež 
vytyčují lidu odpovědní představitelé . Právě tomu 
říkal zesnulý Michael Novak demokratický ka
pitalismus a  právě to zůstává největším motorem 
růstu, jaký kdy na světě fungoval . Oproti tomu 
kapitalismus typu „já na bráchu, brácha na mne“, 
který se uplatňuje v Rusku, Číně a mnoha jiných 
zemích, kde demokracie buď zcela chybí, nebo je 
hluboce zkorumpovaná, má o mnoho menší legi
timitu, a tudíž je vratší . Předpokladem prosperity, 
svobody a civilizované společnosti zůstává rovnost 
před zákonem . V katolické morální teologii volá do 
nebe po spravedlnosti nejenom vražda, ale též hlas 
utiskovaných národů, otroků a  vykořisťovaných  
dělníků .

Lidé na Západě trvají na tom, aby naše vlády 
uznávaly svou povinnost využívat svou moc a vliv 
ke zmírňování utrpení těch, kdo nemají takové štěs
tí jako my . Plnění této povinnosti nemusí mít po
dobu zahraniční pomoci, ale vyžaduje intervenci 
v případech genocidy nebo jiných zločinů proti lid
skosti . Například v případě Sýrie Západ s konáním 
příliš váhal . Možná je pravda, že demokracie mezi 
sebou nevedou války, ale také se schovávají jedna za 
druhou, aby se vyhnuly svým humanitárním závaz
kům . Mnohé z nich se bojí utvářet veřejné mínění, 
a tak je spíše jen následují – a přezírají tak nebo vůbec 
neznají zásadu Edmunda Burka, podle níž by měli 
členové parlamentu voliče skutečně zastupovat, ne 
být jejich posly . Zastupitelská demokracie nezna
mená, že se mají ignorovat přání voličů, ale před
pokládá, že těm, pro něž je politika maximálně jen 
okrajovým zájmem, někdo nabídne svou schopnost  
jak intelektuálního, tak praktického vůdcovství .
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To mne přivádí k druhé otázce – k otázce ochra
ny parlamentní demokracie . Opětovné vzkříšení 
populismu v Evropě a v Americe lze sice brát jako 
nepopiratelný fakt, ale je těžké tento fenomén přes
ně definovat . Snad nejlepším kritériem pro rozlišení 
mezi populistickými demagogy a vůdci státnického 
ražení je jejich postoj k parlamentním institucím . 
Po prezidentském vítězství Emmanuela Macro
na nad populismem Marine Le Penové ve Francii 
následovalo jeho méně komentované – ale ve sku
tečnosti ještě pozoruhodnější – vítězství ve volbách 
do Národního shromáždění . Tento druhý triumf 
se oslavoval jako největší „úklid“ ve francouzském 
parlamentu od roku 1914, tedy od doby před dvě
ma republikami a  jednou diktaturou . Prezident 
Macron nicméně údajně preferuje skromnější srov
nání své osoby s generálem de Gaullem, který chtěl  
založením Páté republiky dosáhnout podřízení zá
konodárné moci moci výkonné . Kdybych byl Fran
couz, znepokojoval by mne charismatický prezi
dent, který poté, co jasně zvítězí v prezidentských 
volbách, zaplní Národní shromáždění svými lidmi, 
přičemž Francii stále udržuje ve výjimečném stavu . 
Nikoli bezdůvodně se ve spojení s Macronem čas
to objevuje jméno Napoleon – relevantní ale není 
srovnání s prvním císařem toho jména, nýbrž srov
nání s jeho synovcem Ludvíkem Napoleonem, kte
rý byl jen o rok starší než Macron, když byl roku 
1848 zvolen prvním prezidentem Francie . O čtyři 
roky později se Ludvík Napoleon po státním pře
vratu nechal prohlásit císařem . Bonapartismus, jak 
tuto novou ideologii nazýval Marx, fungoval podle 
velmi úspěšného vzorce: populismus plus militaris
mus rovná se legitimita . Macronovi chybí vojenská 
prestiž Napoleona nebo de Gaulla, ale i on se pre
zentuje jako spasitel národa a Evropy . Macronismus 
tedy rovná se populismus plus patriotismus plus ev
ropeismus . Žádná z  těchto věcí nemá nic společ
ného s parlamentní demokracií, ve skutečnosti by 
mohly naopak představovat hrozbu pro její přežití 
ve Francii, zvláště v kontextu teroristických útoků 

a výjimečného stavu, který znamená přerušení vlá
dy zákona .

U případu Francie jsem se pozdržel, protože velmi 
živě ilustruje, jak snadno se může masové zděše
ní z populismu převést v  léčbu, která je horší než 
nemoc sama . Populismus sám o  sobě nemusí pro 
parlamentní demokracii představovat nebezpečí, 
ale když se spojí s vládou příliš zasahující do života 
občanů, s hrozbou zvenčí a se soudní mocí, která je 
buď laxní, nebo stranická a zaujatá, postupy, jež nor
málně omezují politickou moc, může odbourat kult 
osobnosti a masové hnutí . Klasické příklady máme 
z dvacátých a třicátých let dvacátého století: Musso
liniho Itálii, Piłsudského Polsko, Rakousko z doby 
před anšlusem, Francovo Španělsko, Salazarovo 
Portugalsko a  samozřejmě Výmarskou republiku . 
Máme však rovněž současné případy: Erdoğanovo 
Turecko, Duterteho Filipíny, Zumovu Jihoafric
kou republiku a především Putinovo Rusko . Jestli 
se náhodou Evropané cítí vůči něčemu takovému 
imunní, ať se zamyslí nad tím, jak blízko zhroucení 
parlamentní demokracie se ocitlo Řecko . Pokud jde 
o Spojené státy, zprávy o smrti americké republiky 
byly sice nepochybně přehnané, ale reálný důvod 
k  obavám existuje . Démoni, jež vypustil Obama 
využívající výkonnou a soudní moc k tomu, aby při 
každé příležitosti mařil záměry Kongresu, dosáhli 
své apoteózy za Trumpa, který podle všeho nemá 
velké pochopení pro ústavní omezení, a už vůbec 
neuznává své vlastní meze . Skutečnost, že Bernie 
Sanders málem zastínil Hillary Clintonovou, do
kládá, jak snadno se může krajní levice chopit kon
zervativních výzev, aby ospravedlnila ty své .

A pak je tu Jeremy Corbyn, nejúspěšnější posta
va mimoparlamentní levice na Západě . Jeho leni
nistický fundamentální populismus mu zvedl počet 
příznivců mezi voliči ve věku 18–25 let ze 43 pro
cent v roce 2015 na více než 66 procent v roce 2017 . 
V  Londýně a  jiných univerzitních městech měla 
taková kampaň ničivý dopad na konzervativce,  
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kteří vůbec nevěděli, která bije, protože neměli žád
ný způsob, jak komunikovat s  lidmi tohoto věku . 
Zatímco toryové spoléhali na letáky a  emaily, la
bouristé zaplavovali sociální sítě, a dokonce využí
vali internetové boty v  seznamovacích aplikacích, 
jako je Tinder . Za šikovně vyrobenou atraktivní 
fasádou vzpurného „enfant terrible“ se však skrý
val skutečný Corbyn – on i jeho tým zůstali chlad
nokrevnými marxisty, kterými byli vždycky . Až po 
volbách se objevila fotografie, na níž po boku usmí
vajícího se Corbyna stojí jeho dva kádři  extrémní 
levice: James Schneider z  infiltrační mládežnické 
organizace Momentum a  Seumas Milne, někdejší 
guru Guardianu, který je dnes mozkem labouristic
ké agitace a propagandy . Tito lidé nenávidí Západ 
a neměli bychom si dělat žádné iluze o tom, co by 
nastalo, kdyby někdy získali reálnou moc . Kon
tinentální Evropané si mohou namlouvat, že po 
brexitu a Trumpovi už „Anglosasové“ coby západní 
spojenci nebudou tak důležití, a na takový krajně 
levicový puč za kanálem La Manche hledět bez po
hnutí . Historie však svědčí o něčem jiném .

Churchillovo třetí kritérium požaduje, abychom 
bránili nezávislost menších států před kořistnický
mi choutkami jejich větších sousedů . Dobrými pří
klady takových intervencí byla osvobození Kuvaj
tu od Saddáma Husajna v  roce 1991, osvobození 
Bosny a Kosova od Miloševiče v devadesátých letech 
a osvobození území v Iráku a Sýrii z područí Islám
ského státu v posledních třech letech . V posledním 
případě se přímo do akce zapojily jen nepočetné zá
padní síly, takže se tato maskovaná občanská válka 
táhne už asi sedm let . Poté, co se nám nepodařilo 
odstrašit Rusko od agrese na Ukrajině, se Západ 
rozhodně nemá moc čím chlubit . Je pravda, že od
strašování stále funguje ve prospěch slabých oproti 
silným . Ale NATO a EU nedokázaly zvýšit cenu, 
kterou by Putin musel platit za pokusy o rozšíření 
sféry svého vlivu . A Číňané, Íránci a jiní si mezitím 
expandují zcela beztrestně . Rovněž exploze lidských 
práv a mezinárodního práva, jichž se dovolávají ne

vládní organizace, které mobilizují silou mediálních 
obrazů, omezuje především západní vlády, kdežto 
situace v autoritářských režimech se často ani pečli
věji nezkoumá .

V západních médiích, a zejména v  těch sociál
ních, platí téměř dogma, že Američané a Evropané 
jsou nemilosrdní a nenasytní . Od roku 1940, kdy 
Michael Foot odsoudil tvůrce appeasementu, znovu 
a znovu zaznívá, že my jsme ti, kdo se provinili . Prý 
jsme to my, kdo napadá a bombarduje menší státy 
a vynucuje si jejich poslušnost – místo aby chránil 
jejich suverenitu . A tak je Západ oslaben – nejenom 
ve svých praktických schopnostech čili v  tom, co 
jsme schopni dělat, ale také ve své morální autoritě, 
tedy v  tom, kdo jsme . Tento fenomén lze označit 
jako morální masochismus . Nejrozšířenější je mezi 
mladými a jejich učiteli na školách a univerzitách . 
Proti morálnímu masochismu existují jisté pro
středky: hojná četba a cestování po světě na rozdíl 
například od virtuální gramotnosti a  mobility na 
webu . Ale vyléčit se nedá . Spousta akademiků po 
celý život učí a píše tak, jako by byl Západ zdrojem 
všeho zla a v podstatě ničeho jiného .

Jeden příklad morálního masochismu: v nejno
vějším čísle prestižního časopisu Commentaire tepe 
francouzský filosof Alain Finkielkraut do Histoire 
mondiale de la France (Světové dějiny Francie), am
biciózní kolektivní práce, kterou francouzský inte
lektuální establishment přivítal s nadšením . Oproti 
tomu podle Finkielkrauta „tento breviář politické 
korektnosti a submisivnosti“ naprosto popírá fran
couzskou kulturu, preventivně poklonkuje islamis
mu a „identitu nahrazuje zavázaností“ . Nepoctivost 
a podvodnost tohoto pseudokosmopolitismu se jas
ně vyjevuje v tom, že se autoři vůbec nezmiňují o ev
ropských imigrantech, kteří obohatili francouzskou 
kulturu, a místo toho zdůrazňují takové muslimské 
vzory k následování, jako je multietnický francouz
ský fotbalový tým, který v roce 1998 vyhrál mist
rovství světa . Tyto „světové dějiny“ ignorují téměř 
všechny největší francouzské spisovatele, malíře  
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a skladatele . Jednomu z mála, o nichž se zmiňují, 
Balzacovi, pak vyčítají kulturní nacionalismus . Imi
granti nemají šanci identifikovat se s francouzskou 
civilizací, jíž jakási akademická elita v zoufalé snaze 
vyřešit „krizi společného soužití“ upírá podstatu . 
„Quelle misère!“ protestuje Finkielkraut – a není se 
čemu divit .

A co Atlantická aliance, která byla nejdůležitějším 
Churchillovým odkazem? Zachováme tuto vzác
nou smlouvu a svazek pro naše potomky? Prezident 
Trump svou oddanost NATO, zvláště jejímu zásad
nímu Článku 5, ukládajícímu, aby aliance přispě
chala na pomoc kterémukoli členu, který se stane 
terčem útoku, podmínil tím, že i  všechny ostatní 
státy budou na obranu přispívat minimálně dvě
ma procenty ze svého HDP . Abychom pochopili, 
jak škodlivá může taková změna v  politice nako
nec být, připomeňme si heslo z  Dumasových Tří 
mušketýrů: „Jeden za všechny, všichni za jednoho .“ 
Dejme tomu, že by D’Artagnan Athosovi, Portho
sovi a Aramisovi řekl: „Jenže já jsem nejmladší, nej
chytřejší a nejstatečnější z našeho bratrstva . Nebu
du riskovat život, pokud se mi ve vedení soubojů 
nevyrovnáte .“ Myslí si snad někdo, že by pak slavná 
dohoda měla dlouhého trvání?

Ale chyba není jen na americké straně a ani za 
ni nemůže pouze Trump sám . Evropští lídři, zvláště 
ti na levici, využívají jeho nepopularity a znovu oži
vují latentní protiamerické postoje . Dát EU vojen
ský rozměr byl vždycky špatný nápad . Kdyby měla 
taková evropská síla operovat nezávisle na NATO, 
mohla by již tak nedostatečnou odstrašovací schop
nost aliance zatížit nároky, které by už nebyly únos
né . Ale právě to se v Bruselu, Paříži a Berlíně vážně 
navrhuje . A  aby to bylo ještě horší, Angela Mer
kelová shání podporu pro snahy izolovat Trumpa 
v otázce klimatické změny . Nejenže to nemá šanci 
na úspěch  – kanadský premiér Justin Trudeau už 
to pro jistotu rozehrál na obě strany –, ale i kdyby 
se koalici ochotných vedené Němci podařilo Trum

povu administrativu skutečně vyšachovat, bylo by 
to Pyrrhovo vítězství . Jak dokládá historie minulé
ho století, Evropa vždy potřebovala Spojené státy 
mnohem víc, než Spojené státy potřebovaly ji . Jest
liže dvě světové války a studená válka nestačily na 
to, aby Evropu přesvědčily, že se bez silné americké 
přítomnosti vystavuje ohrožení, budou na to stačit 
dnešní nebezpečí v podobě Putinova Ruska a islám
ského terorismu?

Ze všeho shora řečeného by mělo být jasné, že 
v  našem dvacátém prvním století dochází vedle 
bezprecedentního růstu světové prosperity a  zmír
ňování chudoby, dvou jevů, za které můžeme dě
kovat šíření západních hodnot, také k  oslabování 
odhodlanosti Západu sebe a  tyto hodnoty bránit . 
Je třeba zdůraznit, že takové slábnutí odhodlanosti 
se neobjevuje poprvé . Je pravda, že před námi sto
jí protivníci používající metody nového a děsivého 
druhu . Ale i to už tu bylo dříve . Proč se tedy, jak se 
zdá, nejsme schopni poučit ze své vlastní nedávné 
historie? Vraťme se k Churchillovi . V květnu roku 
1939 se v Dolní sněmovně debatovalo o Palestině . 
Churchill, jehož jasnozřivost v  odsouzení politiky 
appeasementu, v níž viděl zradu na Češích, byla už 
tehdy potvrzena německou okupací Prahy, nyní va
roval před zradou na židech – z nichž mnozí prchali 
před nacistickou hrozbou –, kteří se na základě slibu 
daného Brity v Balfourově deklaraci usadili v Pales
tině . Podle Churchilla by byl tento slib porušen, 
kdyby Britové kapitulovali před arabským teroris
mem . „Potřeba věrnosti a  pevnosti nebyla nikdy 
naléhavější než dnes . Stavbu velkého spojenectví 
schopného čelit agresi nemůžeme založit a budovat 
na ničem jiném, než že budeme neustále, i v těžké 
situaci a navzdory těžké situaci, dávat příklad své so
lidnosti v plnění závazků, které jsme na sebe vzali .“

Tato typicky rozhodná a jasná slova je dobré si 
připomínat zvlášť dnes, kdy se blížíme stému vý
ročí Balfourovy deklarace  – velkého státnického 
aktu, který představuje Západ v té nejlepší podobě . 
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Dnes musíme trvat na svých závazcích stejně jako 
ve třicátých letech dvacátého století – na závazcích 
nejenom vůči židovskému lidu, ale i  vůči jiným 
národům ohroženým agresí a nesnášenlivostí . Věr
nost našim principům rozhodne o tom, jak brzy se 
Západ vzpamatuje ze současného stavu ochablosti . 
Přežití západní civilizace bude záviset na síle jeho 
intelektuálních opor: například na ekonomické ob
hajobě volného trhu a strategické obhajobě obno
vení vojenských sil Atlantické aliance . Ale nestačí 
se spoléhat jen na velké myslitele minulosti: musí
me stavět na jejich základech, ale se smělou novou 
architekturou, která bude moci inspirovat mladé, 
aby napodobili ambice našich předků . Je to gar
gantuovský a nevděčný úkol – sám jsem se o tom 
přesvědčil, neboť jsem mu věnoval posledních deset 

let . I Churchill někdy podlehl depresi, svému „čer
nému psu“ – třeba když v roce 1928 napsal Beaver
brookovi: „Nepoučitelní od dětství až do hrobu – to 
je první a hlavní charakteristika lidstva .“ Ale nová 
generace, ti, kteří jsou dnes ve druhém nebo třetím 
desetiletí svého života, mi víru v budoucnost lidstva 
vrací . Nikdy nikdo nemohl mít vnímavější poslu
chače: dychtivé se učit a otevřené tomuto poselství . 
Vzdor všem protivenstvím je to především posel
ství naděje . Do jejich rukou svěřuji obranu západní  
civilizace .

Standpoint, September 2017, z  angličtiny přeložil Jiří 
Og roc ký.

Daniel Johnson (1957) je britský žurnalista a historik, 
věnuje se otázkám mezinárodních vztahů.
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Téma zahraniční politiky USA za vlády Donalda 
Trumpa představují tři oddělené otázky: jaká je tato 
politika poté, co převzal úřad; které její části jsou 
ovlivněny jeho rozhodnutími a  jaké mohou mít 
tato rozhodnutí kořeny . Tyto otázky proberu nikoli 
podle chronologického sledu událostí, ale s  ohle
dem na různé aspekty politiky USA .

Za prvé musíme pochopit, jak spolu obecně 
navzájem souvisejí a ovlivňují se . To vyžaduje, aby
chom se podívali, proč nespokojenost americké
ho lidu se zahraniční politikou dosáhla kritického 
bodu ve volbách roku 2016 a jak Trump tuto ne
spokojenost začlenil do své kampaně .

Než se Trump začal ucházet o prezidentský úřad, 
nahlížel mezinárodní záležitosti prizmatem nijak 
výrazně zaměřeného vlastenectví obyčejných Ame
ričanů . Tento pohled se v posledních sto letech do 
velké míry neshodoval s  oficiální politikou USA . 
Avšak během posledního čtvrtstoletí se všechny 
součásti zahraniční politiky establishmentu stávaly 
stále nepopulárnější – každá z jiných důvodů –, tak
že v roce 2016 už zahraniční politika USA neměla 
vyjma vládnoucích politiků žádné stoupence . 

Přístup běžných Američanů k zahraničním zá
ležitostem zůstával pozoruhodně stabilní už od 
založení země: Amerika je svým způsobem života 
jedinečná a  nenahraditelná . Oceány na východě 

Skončí Trumpova revoluce  
v zahraniční politice fiaskem?

Angelo Codevilla

Prezident byl zvolen, aby prosadil názor obyčejných Američanů, ale jeho zpochybnění politiky washington
ského establishmentu se setkává se zuřivým odporem .

i západě a neškodní sousedé nabízeli Američanům 
šanci žít mírumilovně a produktivně v „zemi práce“, 
jak Ameriku nazýval Benjamin Franklin . Deklarace 
nezávislosti měla Americe zajistit nic více a nic méně 
než „samostatné a rovné“ postavení mezi mocnost
mi . V  tomto ohledu nemuseli američtí diplomaté 
na nikoho útočit a  nemuseli ani trpět útoky na 
Ameriku, protože ozbrojené síly USA – především 
námořnictvo  – udržovaly nebezpečí v  bezpečném 
odstupu . Amerika měla své zájmy po celém světě 
a ty se někdy střetávaly se zájmy jiných . Ale nikdy 
s nimi nebyly identické . Amerika se proto důrazně 
starala o své vlastní věci a snažila se nezasahovat do 
záležitostí jiných . Jak to řekl John Quincy Adams, 
Amerika „nevstupuje do sporu kvůli někomu jiné
mu, ale jen kvůli sobě“ . Američané nikoho neobtě
žují, ale udělají krátký proces s tím, kdo bude ob
těžovat je . Generál Douglas MacArthur to vyjádřil 
následovně: „Ve válce neexistuje náhražka za vítěz
ství .“ Avšak stejně jako on bylo i těch několik málo 
významných osobností, jež tento názor v  posled
ních sto letech prosazovaly – Henry Cabot Lodge, 
Robert Taft Jr . a  Barry Goldwater –, odsuzováno 
a označováno za izolacionisty a válečné štváče .

Spisy nejvýznamnějších amerických teoretiků 
i praktiků zahraniční politiky (s výjimkou Ronalda 
Reagana – „my zvítězíme, oni budou poraženi“) jsou 
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plné pohrdavé přezíravosti k tomuto populárnímu 
přístupu . A  tento přístup nebyl charakteristický  
ani pro americkou zahraniční politiku, jak ji od 
roku 1917 prováděla nepřerušovaná linie velkých 
jmen pocházejících z obou politických stran, linie 
spojující progresivistické hnutí z počátku dvacátého 
století s dneškem . Elihu Root, který se stal mini
strem války v  roce 1899 a  zahraničí v  roce 1904, 
byl učitelem Charlese Evanse Hughese, ministra 
zahraničí odpovědného za Washingtonské smlouvy 
z  roku 1921, a  mentorem Henryho L . Stimsona, 
jenž ho následoval na konci své kariéry ve funkci 
ministra války v  letech 1941–1945 . Ten byl zase 
učitelem McGeorge Bundyho, poradce pro národní 
bezpečnost v době Johna F . Kennedyho . Bundy byl 
vzorem pro Anthonyho Lakea, který dělal to samé 
pro Billa Clintona poté, co sloužil pod Henrym  
Kissingerem, a nakonec byl poradcem Baracka Oba
my . Jiný řetězec ovlivňování se táhne od Woodrowa 
Wilsona přes Cordella Hulla, nejdéle sloužícího 
amerického ministra zahraničí, k Franklinu Roose
veltovi, v  intencích jehož odkazu působili Dean 
Acheson, John Foster Dulles, Arthur Schlesinger Jr . 
a George Schultz .

Rozdíly mezi těmito lidmi nepřesahovaly jejich 
sdílený předpoklad, že všechny národy jsou v pod
statě stejné v tom, co každý z nich pokládal za nej
důležitější aspekt . Z převážné části to byli liberální 
internacionalisté, kteří věřili, že všechny národy se 
podobají ve své dominantní touze po světském ma
teriálním pokroku, a že na ten oni sami mají nej
lepší recept . Na počátku padesátých let vstoupila 
do politiky nová generace, jejímž ztělesněním se stal 
Henry Kissinger a  která se stylizovala do podoby 
„realistů“ domnívajících se, že všechny národy jsou 
podobné v tom, že racionálně (a proto umírněně) 
usilují o  maximum moci, pokud jim to dovoluje 
rovnováha sil, a  že kormidlo této rovnováhy drží 
oni sami . V  sedmdesátých letech se objevila ještě 
jiná varianta takzvaných neokonzervativců, kteří 
sice sdíleli předchozí předpoklady, ale navíc tvrdili, 

že všechny národy jsou si podobny především ve své 
základní náklonnosti k demokracii .

S těmito názory byl svázán a také získával stále 
větší vliv myšlenkový proud sílící od šedesátých let, 
který obviňoval americký národ, že je hlavní pře
kážkou pokroku lidstva . Prototypem tohoto posto
je se stala kniha The Tragedy of American Diplomacy 
[Tragédie americké diplomacie] Williama Applema
na Williamse z  roku 1959, jenž tvrdil, že Ameri
ka během studené války stála na špatné straně . Ale 
největší publicitu v rámci tohoto způsobu myšlení 
si získal projev prezidenta Jimmyho Cartera osla
vující porážku USA ve Vietnamu, protože přived
la Američany „zpět k  našim vlastním principům 
a hodnotám“, a omluvy za americké hříchy, které 
prezident Barack Obama adresoval zahraničním 
posluchačům .

V  establishmentu zahraniční politiky USA ja
kož i v uvažování jednotlivců byly tyto myšlenko
vé proudy tak propleteny, že nemá smysl připiso
vat odpovědnost za nějakou konkrétní akci USA 
v  uplynulých sto letech pouze jednomu z  nich . 
A kromě toho Američané věnují pozornost ani ne 
tak slovům establishmentu jako výsledkům . 

Od roku 1917 každá válka, každý důležitý pod
nik vyčerpávaly a zmenšovaly rezervoár vlastenectví  
amerického lidu, protože slova, jimiž si establish
ment činil nárok na jeho krev a bohatství, se ukáza
la být falešná, cíle chimérické, výkon nekompetent
ní a výsledky vedly k rozčarování . 

V roce 1917 řekl Woodrow Wilson Američanům, 
že nepřítelem je něco, co se nazývá „autokracie“, že 
sídlí v Německu a že válka vedoucí k jeho porážce 
by zajistila všeobecný mír a demokracii . Ale způsob, 
jakým Wilson vedl Velkou válku, přinesl krizi, ko
munismus a nacismus . V roce 1921 ujišťoval Char
les Evans Hughes Američany, že příčinou války je 
zbrojení a že omezení námořních sil podle Washin
gtonských smluv zajistí v  Pacifiku mír . Namísto 
toho zapříčinily tyto smlouvy nadvládu Japonska, 
Pearl Harbor, Corregidor atd . Herbert Hoover se   
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zaručoval, že BriandůvKelloggův pakt postaví vál
ku mimo zákon, a Franklin Roosevelt strávil prv
ních sedm let svého prezidentství poučováním Ame
riky a  světa o potřebě jednat tak, jako by k  tomu 
došlo . Jeho trvalým odkazem byl boj ve druhé svě
tové válce za vymýcení „starověkých zel, starověkých 
chorob“, zatímco se pokoušel přesvědčit americký 
národ, že Stalin chápe dobro a zlo stejně jako Ame
ričané . Nic z  toho nebyla pravda a  Američané se 
ocitli ve studené válce s Damoklovým nukleárním 
mečem nad hlavou . Dean Acheson a Harry Truman 
Američanům tvrdili, že do mezinárodních záležitos
tí vnesou právo a řád Spojené národy . Aby tento řád 
bránili, poslali při takzvané „policejní akci“ Ameri
čany do Koreje, kde jich asi 50 000 zemřelo . Žádný 
takový řád přitom nikdy neexistoval . JFK, Lyndon 
B . Johnson a Richard Nixon vystřídali postupně ně
jakých 12 milionů Američanů ve Vietnamu v rámci 
pokusu předem odsouzeného k nezdaru – vymezit 
hranice tohoto údajného řádu vůči Sovětskému sva
zu pomocí „omezené války“ . Kolem 58 000 z nich 
už se domů nevrátilo . Když se Sovětský svaz zmítal 
vnitřní krizí, Bush I . zařídil transfuzi hotovosti do to
hoto monstra ve snaze zachránit řád, jehož mělo být 
neoddělitelnou součástí . Ukrajincům pak vzkázal, 
aby byli dobrými sovětskými občany . Ve jménu to
hoto „světového řádu“ také nařídil, aby půl milio nu 
amerických vojáků zamezilo pohlcení Kuvajtu Sad
dámem Husajnem . Saddáma to příliš nepoškodilo, 
ale Bush z něj pomohl vytvořit paladina antiame
rikanismu na Středním východě . Americké oddíly 
pak umístil na saúdské půdě a celý podnik skončil 
vzestupem muslimského džihádu proti Americe . 
Bush II . řekl Američanům, že nemohou být svo
bodní, dokud nebude svobodný celý svět, a nařídil 
ozbrojeným silám dělat v  Iráku stejné věci, které  
dělaly ve Vietnamu: dopadat skupiny i jednotlivce, 
a přitom v zemi zavádět ekonomickou a sociální re
formu . Obama definoval hrozbu jako „násilný ex
tremismus“, ale jednal prakticky stejně . Tento výraz 
se tím jen posunul dále do abstraktní podoby .

Celkově vzato v roce 2016 pohlížel americký ná
rod na zahraniční politiku establishmentu jako na 
něco, co přináší nejistotu, místo míru jen války bez 
konce a národní ponížení . Lidé žijící v každodenní 
všední realitě si nedokázali představit, co to bude 
stát a kdo jsou ti nepřátelé, které bude nutno zabít, 
než bude nastolena demokracie, ukončena válka, 
vynucen nějaký druh světového řádu, vymýceny 
„starověké choroby a  starověká zla“, zmírněn boj 
dar al-Islam proti dar al-Harb nebo vůbec jakákoli 
válka mezi nějakými historickými nepřáteli a  než 
budou osvobozeni všichni lidé, nemluvě o ukonče
ní „extremismu“ všech podob .

Za Obamovy vlády byl establishment sám na 
sebe pyšnější než kdy dříve . Podle jeho hlavního 
poradce pro národní bezpečnost Obama „obhajo
val inkluzivní globální pohled vycházející ze spo
lečného lidství a mezinárodního řádu“ . Například 
„normalizoval“ vztahy s Kubou, zrušil sankce proti 
Íránu a využil moci výkonné, aby přiměl neochotné 
Američany účastnit se údajné celosvětové kampaně 
proti „klimatické změně“, na niž obětoval nějakých 
150 miliard dolarů . To vše dělal navzdory „rozbou
řenému oceánu rostoucího nacionalismu a autori
tářství“ – tj . navzdory stále vzdorovitější veřejnosti . 
Ve skutečnosti už americký národ hledal způsob, 
jak tomu všemu říci Ne .

Přišel Trump .
Během kampaně, v  období, kdy přebíral moc, 

a v prvních dnech v prezidentském úřadu se Trump 
postavil na stranu amerického národa proti zahra
niční politice poslední doby .

Tak jako obyčejní Američané i Trump prohlásil, 
že už má dost válek a je unaven z porážek . Přinese 
Americe mír prostřednictvím vítězství . Těch vítěz
ství bude tolik, až „vás to omrzí“ . Americké elity 
musejí Ameriku nechat využívat jejích výhod . Její 
nepřátelé to nebudou mít snadné . Už nikdy . Radi
kální islamisté jsou odpovědni za terorismus . Vy
ženeme je z naší země . Amerika vybředne z konflik
tů Středního východu . Když proti nim bojujeme za 
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hranicemi, neděláme to jako součást nějakého plá
nu okupace nebo budování národa, ale abychom je 
zabili . Už nikdy žádnou permanentní válku . Proto 
se stáhneme z Afghánistánu . Pokud jde o Sýrii, jde 
nám jen o zničení IS . Když půjdou američtí vojáci 
do ciziny, brzy se musejí vrátit domů . Izrael je náš 
hlavní spojenec na Středním východě . Jeho nepřá
telé jsou i našimi nepřáteli . Budeme mu věrni, jako 
jsme ještě nikomu nebyli . Obamův „kšeft s Íránem“ 
nebyl předložen Senátu ke schválení, není to zákon, 
ale něco hrozného . Od této smlouvy odstoupíme . 
To je cesta k míru .

Nikdo, ani „spojenci“, natož nějaká multilate
rální instituce nebude Americe říkat, co má dělat . 
Budeme se starat hlavně o  své zájmy . Amerika na 
prvním místě . Evropané pro nás znamenají méně 
a méně . Tak jako ostatní jsou to do velké míry jen 
černí pasažéři našeho vojska . Za Trumpovy admini
strativy si budou muset své místo zaplatit . Největší 
hrozbou, které čelíme, je Čína – obchodně i vojen
sky . Číňané kradou americké duševní vlastnictví, 
své výrobky prodávají za dumpingové ceny a  nás 
vylučují ze svých trhů . Máme právo na rovnováhu . 
A  zneplatníme jejich zábor rozsáhlých oblastí Ti
chého oceánu .

Amerika sama je zaplavena nežádoucími lidmi, 
kteří přicházejí v důsledku nefunkčního imigrační
ho systému a žijí mezi námi, protože zákony a praxe 
tolerují přítomnost milionů ilegálů . Tomu uděláme 
přítrž . Dojde k masovým deportacím . 

Americký bezpečnostní aparát, počínaje zpravo
dajskými službami, bude muset být reformován .

Už během předávání moci, když měl ukázat, 
jak to doopravdy myslí, se objevily první třecí plo
chy . Na dvou příkladech lze dostatečně ukázat, že 
Trump reagoval mnohem zdrženlivěji, než se oče
kávalo – a podle tohoto vzorce se chová i v prezi
dentském úřadě .

Šestnáctého listopadu, ani ne týden po volbách 
a  dva měsíce před inaugurací, navštívil Trumpův 
štáb v New Yorku admirál Michael Rogers, ředitel 

Národní bezpečnostní agentury (NSA) . Následují
cího dne Trump svůj štáb přestěhoval do golfového 
klubu v New Jersey . Nyní už víme, že Rogers – aniž 
k tomu měl pověření – Trumpovi řekl, že jeho štáb je 
pod elektronickým dohledem vlády USA . Generál 
Michael Flynn, Trumpův kandidát na místo porad
ce pro otázky národní bezpečnosti, zveřejnil plány 
na reformu zpravodajské služby . FBI ho obvinila, že 
jí lhal ve zprávě o naprosto neškodném rozhovoru 
s ruským velvyslancem . Těsně před inaugurací CIA 
informovala Trumpa, že neudělí bezpečnostní pro
věrku Michaelu Townleymu, nižšímu úředníkovi, 
kterého chtěl Trump jmenovat do Národní bezpeč
nostní rady, protože CIA kritizoval . Místo toho, aby 
Trump uplatnil svou nezpochybnitelnou autoritu 
ve věcech bezpečnosti a příslušného úředníka CIA 
vyhodil, rozhodnutí agentury akceptoval . Tyto udá
losti vynesly na povrch válku, kterou zpravodajské 
agentury proti Trumpově administrativě vedly a jež 
trvá dodnes  – a  signalizovaly konec Trumpových 
plánů na reformu nějaké části národní bezpečnostní 
byrokracie, zvláště zpravodajských služeb .

Třetího prosince 2016 přijal Trump blahopřejný 
telefonát od tchajwanské prezidentky Cchaj Jing 
wen . Bližší vztahy USA k Tchajwanu jsou samo
zřejmě provázeny největším zpochybněním legitimi
ty přítomnosti Pekingu v Jihočínském moři a jeho  
vojenské kontroly v této oblasti . Čína formálně pro
testovala u Obamovy administrativy . Média v USA 
reagovala, jako kdyby Trump vyhlásil válku: „ne
zodpovědné“ bylo to nejmírnější označení . Trump 
místo toho, aby vysvětlil, jak Tchajwan zapadá do 
jeho slibů z kampaně, prostě ustoupil .

Trump – jako většina lidí – od počátku podcenil 
vehemenci, důkladnost a vytrvalost takzvané „rezis
tence“ Demokratické strany vůči jeho prezidentství . 
Očekával, že bude vykonávat svůj úřad více méně 
normálně . Ale Demokratická strana, strana vlády, 
médií, akademické sféry a zasedacích síní správních 
rad korporací, mu to znemožnila . Dopad této situ
ace by se dal stěží zveličit .
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To platí zejména pro zahraniční politiku . Menší 
znalosti a méně kontaktů, než měl v ekonomických  
záležitostech, u  něj vedly k  poklesu sebedůvěry 
v určování kurzu i ve výběru podřízených . V sou
boji s  establishmentem, jak se zdá, došel k  pře
svědčení, že se jeho zástupcům musí podřídit . 
Ministr zahraničí Rex Tillerson, poradce národní 
bezpečnosti H . R . McMaster a, i když to nebylo 
tak zjevné, také ministr obrany James Mattis by 
mohli jen stěží něco namítat, kdyby je během prv
ního roku někdo charakterizoval jako dospělé, kteří  
dohlížejí na nezodpovědného teenagera . Výsledkem 
je geometrická výslednice sil působících různými  
směry .

V den inaugurace bylo zhruba tisíc amerických 
vojáků podporujících skupiny sunnitských Arabů, 
podporovaných také Tureckem a  syrskými Kurdy, 
připraveno zaútočit na pevnost IS nedaleko měs
ta Rakká . Která z  těchto skupin by měla pevnost 
dobýt? Establishment chtěl dále pokračovat s Ara
by podpořenými Turky – Turecko je náš spojenec 
v NATO . Armáda upřednostňovala Kurdy – bojují 
mnohem lépe . Trump souhlasil s armádou, Erdoğa
novým Tureckem opovrhoval . V dubnu se dohodl 
na kompromisu: Kurdové by měli zničit IS, což do 
léta postupně zvládli . Ale pak se podřídil prioritám 
Turecka . V  srpnu nepostavil žádné zábrany turec
kým tankům vstupujícím do města Manbidž, bě
hem jehož osvobozování Kurdové umírali, a v červ
nu 2018 souhlasil s tím, že Kurdové musejí opustit 
oblast východně od Eufratu . Kromě Izraele byli 
Kurdové jedinými skutečnými spojenci Ameriky 
na Středním východě . Ale Trump nic nenamítal ani 
proti tomu, že irácká vláda vypudila kurdské síly 
z Kirkúku a převzala kontrolu nad hranicemi s Kur
distánem . Kdo nebo co při oslabení Kurdů a v si
tuaci nadcházejícího zániku IS zabrání Íránu, aby se 
nespojil s Hizballáhem v Libanonu a nerozpoutal 
válku s Izraelem? Ministerstvo zahraničí patrně věří, 
že by mohlo pomoci Turecko . Trump, jak se zdá, 
nesouhlasí . Lze si představit, že by k nějaké smlouvě 

omezující Írán bylo ochotno přistoupit Rusko . Ale 
„rezistence“ vůči Trumpovi mu znemožnila navázat 
s Ruskem nějaké seriózní vztahy .

Stáhne se Amerika ze Středního východu? Struč
nou odpovědí je to, že nějaké americké jednot
ky v Sýrii zůstanou na neurčito – schopny bránit 
snad jen samy sebe . Nové zplnomocnění k použití 
ozbrojených sil (AUMF) schválené Senátem oprav
ňuje vedení války proti několika sunnitským skupi
nám, ale není v něm nic o íránských Revolučních 
gardách, Hizballáhu nebo nějaké jiné šíitské skupi
ně . Jedná se proto jen o opětovné potvrzení trendů 
předchozích sedmnácti válečných let .

V květnu Rada pro spolupráci arabských států 
v Zálivu (Saúdská Arábie, Egypt, SAE a Bahrajn) na 
svém zasedání v Saúdské Arábii rozhodla o vylouče
ní Kataru . Požadovala, aby Katar přerušil své svazky 
s Íránem, přestal financovat IS a různé skupiny bo
jující proti členům Rady a zastavila vysílání televiz
ní stanice AlDžazíra, jejíž arabská sekce byla obvi
něna z podněcování terorismu . Prezidenta Trumpa, 
který byl na návštěvě Saúdské Arábie, to potěšilo . 
A proč ne? Dříve vlažní spojenci byli odhodláni ke 
společnému boji . Ale hned nato se do sporu vložilo 
Ministerstvo zahraničí USA, očividně usilující o roli 
zprostředkovatele . Brzy bylo jasné, že nehledě na 
prezidenta stojí vláda USA na straně Kataru . Tím
to směrem prostě převážily zájmy establishmentu . 
Ozbrojené síly si snažně přály nezhatit operace z le
tecké základny Al Udeid u města Doha, nic dalšího 
je nezajímalo . Rozmanité lobbistické skupiny pod
porující „íránskou smlouvu“ si přály zachovat alian
ci ÍránKatar . Katarská národní nadace investovala 
miliardy dolarů do vytvoření profesorských míst 
a institucí na amerických univerzitách ve strategic
kých státech – mimo jiné v Arizoně, domovském 
státě Johna McCaina, předsedy senátního Výboru 
pro ozbrojené služby . McCain sám měl v  Kataru 
lukrativní obchodní styky . Pak vládnoucí rodina 
Al Sání věnovala 1,5 miliardy dolarů na lobbování 
u americké vlády, aby se ve sporu se Saúdy a spol . 
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postavila na stranu Kataru . V  květnu 2018 přijal 
Trump emíra Al Sáního v Bílém domě a naléhal na 
Saúdy, aby ustoupili, což neudělali . Ale ani Katar 
neomezil své nebezpečné aktivity . Ve skutečnosti 
upevnil jakousi osu nejen s Íránem, ale také s Tu
reckem . Vláda USA přesto stále označuje Turecko 
za „našeho spojence v NATO“ .

Měla by se Amerika stáhnout z  Afghánistánu? 
Jednadvacátého srpna přednesl Trump v celostátní 
televizi projev, v němž vysvětloval, že poučen lidmi, 
kteří o tom vědí více, dospěl k závěru, že se (spolu 
s lidmi, kteří ho volili) mýlil . Američtí vojáci v Af
ghánistánu zůstanou, a  přijde jich tam ještě více . 
Ale svůj slib z kampaně splní: nyní budou „bojovat 
tak, že zvítězí“ . Co tím získají? Jak? Ani pokus o od
pověď . Vysvětlením „zásobili“ tisk vládní úředníci: 
cílem je zabránit Talibanu, aby neobsadil Kábul 
Trumpovi před očima  – přesněji řečeno jim před 
očima .

Kandidát Trump přísahal, že „roztrhá“ Obamo
vu smlouvu s Íránem . Toho mohl dosáhnout, kdy
by ji prostě jen předložil Senátu k ratifikaci, kde by 
velkou většinou neprošla . Místo toho potvrdil, že 
ji Írán ze své strany plní, a sám ji dodržoval až do 
května 2018 . Odstoupení od smlouvy provázely 
ekonomické sankce, které byly pro evropské vlády 
a společnosti v podstatě výzvou, aby se postavily na 
jednu nebo druhou stranu . Protože se jednomyslně 
rozhodly pro obě možnosti zároveň, ještě uvidíme, 
co Trump udělá proti Evropanům a jejich americ
kým lobby .

Jeden náznak dalšího vývoje přišel na přelo
mu května a června, kdy si Trump vzal na paškál 
poradce, kteří se účastnili obchodních jednání 
s Čínou, Evropou a Kanadou, protože nereagova
li dosti rychle a  dosud nedoporučili sankce proti 
těm zemím, které odmítaly dále otevírat své trhy 
americkým produktům . Poradci neprodleně na
vrhli sankce ve výši 50 miliard dolarů proti Číně . 
Na červnový summit G7 přinesl Trump návrhy na 
rozsáhlá, ale blíže nespecifikovaná odvetná opatření 

vůči kanadským tarifům na americké mléčné vý
robky a mouku . Rovněž tam pohrozil Evropanům, 
zejména Němcům, že uvalí cla na automobily . Bez 
ohledu na ekonomické účinky těchto kroků, zvláště 
s ohledem na Evropu, to jistě zvýší jeho popularitu, 
neboť americká levice připomínala potřebu potěšit 
„naše evropské spojence“ ad nauseam .

Pokud jde o Rusko a Čínu, Trumpova admini
strativa se nehledě na rétoriku pohybuje v úzkém 
koridoru vytyčeném politikami jeho dvou před
chůdců – nepochybně proto, že úředníci, kteří jsou 
autory příslušných opatření, neví a ani se nesnaží si 
představit, co by se dalo dělat jiného .

Administrativy obou Bushů, Clintona i  Oba
my byly až podlézavě vstřícné vůči prvořadému 
požadavku Ruska na americkou politiku – totiž že 
USA i nadále neudělají nic, co by zabránilo něja
ké ruské střele zasáhnout Ameriku . Obama přitom 
zašel tak daleko, že soukromě (i když na zapnutý 
mikrofon) ruskému prezidentu slíbil, že americké 
raketové programy redukuje více, než je oficiálně 
plánováno . Trump, nehledě na rétoriku a další mi
liardy na raketovou obranu, odmítal tuto politiku 
změnit . Bush  II . protestoval proti faktické ruské 
anexi částí Gruzie jen verbálně a Obama po rus
kém záboru ukrajinských území zavedl jen sym
bolické sankce . Nic z  toho nezastavilo Putina ani 
neprosadilo americké zájmy, protože se nezlepšil 
poměr americké a ruské vojenské síly . V důsledku 
obvinění vznášených Demokratickou stranou, že 
Rusko zařídilo Trumpovo zvolení, i  když jde jen 
o sebeobranu v domácí politice, Trumpův tým ko
píruje Bushův a Obamův sterilní přístup: požadu
je, aby Rusko vrátilo zabraná území, zavádí sankce 
a rozmisťuje symbolické síly ve východní Evropě, 
aniž by změnil poměr vojenských sil . Nesrovna
telnost cílů a  prostředků k  jejich dosažení je do  
očí bijící . 

Podobností s  Bushem a  Obamou se vyznaču
je i Trumpův přístup k Číně, Japonsku a Koreji: 
snažit se udržet v podstatě neozbrojené Japonsko 
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a  Jižní Koreu v  americké bezpečnostní sféře na
bídkou ochrany proti Číně a Severní Koreji; lomit 
rukama nad zvyšující se schopností Číny kontrolo
vat  oceán z pevniny; hlasitě se znepokojovat, když 
Severní Korea oznamuje své nukleární a  raketové 
programy; žádat Čínu, aby držela na uzdě Sever
ní Koreu, a usmívat se, když to slíbí; chmuřit se, 
když Čína své sliby neplní, a znepokojovat se, když 
nabízí svou ochranu Jižní Koreji a  Japonsku; bu
dovat obranné systémy proti symbolickému počtu 
severokorejských raket, navržené tak, aby ujistily 
Čínu, že nic z nich nemůže být obranou proti je
jím raketám; a skutečně se pak znepokojovat, když 
polovyhladovělá Severní Korea, vedená komikso
vou figurkou Kim Čonguna, získá mezikontinen
tální balistické střely s jadernou hlavicí, které jsou 
na rozdíl od amerických nezranitelné a které už jen 
kvantitativně mohou překonat obranné systémy, 
jež navrhli Američané, kteří k tomu měli ty nejlepší  
předpoklady .

V roce 2017 reagoval Trump na severokorejské 
rakety a  atomové bomby silnými slovy . To nebu
deme tolerovat . To nestrpíme . Ale zaútočila by 
Amerika, aby je zničila? Oficiálně „všechno bylo na 
stole“ . Neoficiálně samozřejmě nikoli . USA mohly 
také zneškodnit severokorejské rakety, kdyby opus
tily „potěmkinovský“ přístup k  raketové obraně 
a budovaly obranné systémy, které by chránily před 
masivními útoky odkudkoli . Ale to by vyžadovalo 
zpochybnění úsudku dvou generací amerických vo
jenskopolitických plánovačů stejně jako skutečné 
porozumění tomu, co taková obrana obnáší . Nic 
nenasvědčuje tomu, že by Trump o něčem takovém 
uvažoval .

Mezitím Jižní Korea v  reakci na zkorumpova
nost své konzervativní vlády zvolila Mun Čeina, 
pro jehož stranu je sblížení se Severní Koreou já
drem identity a programu . Když Jižní Korea pořá
dala v roce 2018 zimní olympijské hry, dostal Mun 
šanci tento program realizovat . Zdálo se také, že 
Kim Čongun už dlouho plánoval využít olympij

skou pompu a dekorum, aby vmanévroval světový 
tisk a politiky do takového pohledu na svůj režim, 
v němž by vypadal jako normální . Mun spolupra
coval . Nejprve posadil zástupce USA vedle Kimovy 
sestry . Pak tlumočil a silně podpořil Kimovu nabíd
ku na přímá „jednání“ s Američany .

Jednání se Severní Koreou o nukleárních a  ra
ketových programech je omšelá historie a ilustruje 
klasickou diplomatickou past . Pokud vlády nucené 
brát v potaz veřejné mínění vkládají do vyjednává
ní s autoritářskou vládou určitou míru optimismu, 
potvrzují tím legitimnost autoritáře a oprávněnost 
jeho záměrů . Proto začnou mít zájem své hodnoce
ní obhajovat, a vystavují se tak tlaku druhé strany 
na to, aby v zájmu pokračování vyjednávání dělaly 
ústupky . Nezdar vyjednávání by totiž zpochybnil 
jak toto hodnocení, tak ty, kdo s ním přišli . Tak se 
demokratické vlády stávají spoluviníky a podílejí se 
na klamání veřejnosti . 

V  roce 1985 zakladatel Severní Koreje Kim 
Irsen spustil tento proces nabídkou, že se připo
jí k Smlouvě o nešíření jaderných zbraní – ale pak 
prohlásil, že se podřídí jejím požadavkům, jen po
kud Američané stáhnou jaderné zbraně z Jižní Ko
reje . To byla šablona, podle níž postupovali jeho 
syn a vnuk více než třicet let: učinit abstraktní sli
by a převést je na konkrétní požadavky . Tím znovu 
a znovu americké státníky zpracovávali k tomu, aby 
zmírňovali tlak na severokorejské nukleární a rake
tové programy a poskytovali Severní Koreji v té či 
oné podobě pomoc .

Výčet jednotlivých položek v  tomto procesu je 
příliš dlouhý a dobře známý, takže je zbytečné ho 
zde opakovat . Stačí jen poznamenat, že od roku 
1991 už žádné americké nukleární zbraně v  Jižní 
Koreji nebyly; že o dva roky později Severní Korea 
shromáždila dostatečné množství plutonia k výrobě 
dvou bomb, čímž si v roce 1994 vynutila pomoc 
výměnou za slib, že vývoj zastaví; že v roce 2000 
shromáždila ještě více plutonia a  získala určitou 
schopnost vyrobit balistické střely, což jí vynes
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lo další, ještě větší pomoc výměnou za další slib 
denuklearizace; že v  roce 2003 oznámila (lživě), 
že už má nukleární zbraně, aby mohlo začít nové 
kolo vyjednávání o mezinárodní pomoci; že v roce 
2006, když se Severní Korea skutečně stala jader
nou mocností, oznámila svůj záměr „denuklearizo
vat poloostrov prostřednictvím dialogu a  jednání“ 
a že vstoupila do vyjednávání, jehož výsledkem bylo 
to, že jí Bushova administrativa věnovala milion 
tun topného oleje . V  roce 2009 však Severní Ko
rea z jednání odstoupila a provedla testy prototypu 
mezi kontinentální balistické rakety Hwasong5, 
načež se v  roce 2012 Obamova administrativa 
nechala nachytat na stejnou vějičku a poskytla jí 
240 000 tun potravinové pomoci .

V roce 2018 neexistuje žádný objektivní důvod 
věřit, že když Severní Korea získala vojenské pro
středky budící hluboký respekt, najednou se jich 
vzdá . Výměnou za co? Za zmírnění ekonomického 
tlaku? V roce 2017 hrozil Trump „maximálním tla
kem“ na Severní Koreu a vyjádřil přesvědčení, že se 
připojí i Čína . Ale netrvalo dlouho, než si uvědomil 
přetrvávající skutečnost: Pchjongjang prosperuje, 
protože Severní Korea je stále spojena pupeční šňů
rou s Čínou . Kim Čongun koneckonců i na setká
ní s Trumpem 12 . června odletěl letadlem čínských 
aerolinií .

Severní Korea je taková, jaká je, a dělá to, co dělá, 
protože jí to umožňuje Čína . Z toho, co Severní Ko
rea dělala a dělá, měla a má zisk Čína, která očekává 
ještě větší zisky v budoucnosti . Rakety a  atomové 
bomby Severní Koreje umožňují Číně vydávat se za 
jedinou stranu schopnou ochránit Jižní Koreu a Ja
ponsko a prezentovat se Jihokorejcům jako jediná 
síla, jež jim umožní realizovat nejtoužebnější naděje 
na „místo na slunci“, mír a znovusjednocení . To vše 
je podstatné pro primární geopolitický cíl Číny – 
vytlačit Ameriku ze západního Pacifiku . Proč by 
Čína měla měnit taktiku?

Trump byl proto ještě více než jeho předchůd
ci motivován, aby odstranil vojenskou hrozbu Se

verní Koreje, ale měl k tomu ještě menší páky . Pro 
něj stejně jako pro ně představuje „vyjednávání“ 
příležitost odložit nutnost nově promyslet základ
ní politiku a umožňuje mu předstírat, že cílů staré 
politiky lze stále dosáhnout bez nákladných nových 
prostředků . 

Vnitřní dynamika Ameriky téměř zajišťuje kon
tinuitu předcházejícího vzorce . V květnu 2018 Se
verní Korea naznačila, že její závazek k denukleari
zaci neznamená, že se všeho vzdá . Jednání budou 
dlouhá a  zahrnují kompenzace . Trump plánovaný 
summit zrušil . 

Domácí reakce byla nepříznivá . Severní Korea 
obnovila nabídku, ale nestáhla své výhrady . Násle
dovala jednání o  jednání . Trump oznámil úspěch, 
ale nijak ho nespecifikoval . Summit byl zachráněn 
a  USA zaplatí Kimovi hotel . Trumpovi stoupenci 
oznamovali vítězství a on si to užíval . Ale vyhlásit 
vítězství je snadnější než ho dosáhnout .

Trumpova síla v těchto jednáních spočívá v ši
rokém a  hlubokém skepticismu americké veřej
nosti vůči Kim Čongunovým motivům, v  jejím 
pohrdání neschopností předchozích amerických 
vyjednávačů a  ve skutečnosti, že Trump našel 
způsob, jak Kimovi otevřít optimistické vyhlídky . 
Trump připravil veřejnost i na to, že jednání mo
hou skončit nezdarem, když řekl, že z nich raději 
odejde, než by přijal roli v další frašce . Takový ma
nifestační odchod by veřejnost asi přijala s povdě
kem . Trump však může získat dvojí výhodu, když 
ho odloží do listopadu, až bude po volbách do  
Kongresu .

Severní Korea je však jen vedlejší součást širší 
otázky: Jak, pokud vůbec, Amerika ustojí čínskou 
snahu vojensky a politicky ji vytlačit ze západního 
Pacifiku  – a  tak vlastně vymazat výsledky druhé 
světové války? Pocity zahraničněpolitického estab
lishmentu vůči Číně se pomalu, ale jistě zatvrzují . 
Poslední návrhy rozpočtu na obranu plánují navý
šení prostředků na obranné systémy v tomto regio
nu o  skromných 1,5 miliardy dolarů během pěti 
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let . Potvrzuje se další existence aliančního systému 
s  Japonskem, Jižní Koreou a  Austrálií, Pacifické  
velitelství se změní na Indopacifické a má se rov
něž zvětšit prodej zbraní Tchajwanu . Trump ze své 
vlastní pravomoci zvýšil počet kontrol „svobodné 
plavby“ v oblastech, které si nárokuje Čína jako te
ritoriální vody kolem umělých ostrovů, jež buduje 
v  Jihočínském moři . Nic z  toho samozřejmě není 
odpovídající reakcí na čínské nároky a na schopnost 
Číny prosadit tyto nároky silou . Trumpova původní 
vstřícnost vůči Tchajwanu by měla být počátkem 
vážného potvrzení závazku USA zachovat výsledky 
druhé světové války v  Pacifiku . Další události už 
snad Ameriku k serióznosti dotlačí .

Trumpovo zvolení vneslo do vedení zahraniční 
politiky něco ze základních postojů amerického 
národa . Ale Trump je pro politický establishment 
příliš cizí, příliš rezervovaný a  postrádá specifické 
představy, jak se chopit politických pák . Tyto po
stoje se však nevytratí . Vývoj situace pravděpodob
ně přiměje Trumpa, a kteréhokoli prezidenta, který 
přijde po něm, aby je bral stále více v úvahu .

Standpoint, July/August 2018, z  angličtiny přeložil Jiří 
Og roc ký.

Angelo M. Codevilla (1943) je emeritní profesor mezi-
národních vztahů na Bostonské univerzitě.
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Kolonialismus se podle Brucknera stává víceúčelo
vým slovem, schopným vysvětlit jakýkoli problém; 
je to prázdná schránka, v níž si může každý najít 
místo pro svoji zlobu . To zřejmě není přehnané tvr
zení, takových slov běhá po oběžné dráze veřejného 
diskurzu značné množství . Co je však důležitější: 
na základě střízlivého pozorování lze učinit závěr, že 
je třeba zásadně rozlišovat mezi dvěma věcmi . Na 
jedné straně stojí kolonialismus, představující pro 
moderního člověka něco, jako jsou fašismus a ko
munismus, jež z principu považujeme za zavržení
hodné . Na druhé straně existují britská, holandská 
nebo portugalská kolonizace jakožto jedinečné udá
losti, které byly mnohovrstevné, škodlivé a součas
ně třeba i  prospěšné . Je úkolem historiků přesně 
vylíčit jejich dějiny s veškerým respektem vůči fak
tům a nuancím . Francouzská přítomnost v Africe 
například umožnila ukončení otroctví, které bylo 
tehdy v  Maghrebu a  stejně tak i  v  oblasti Sahelu 
a v Beninu ještě velmi rozšířeno . Tunisko sice v roce 
1846 jako první arabskomuslimský stát otroctví 
zrušilo, ale teprve s příchodem Francouzů se toto 
opatření v  roce 1881 začalo uplatňovat . Kolonia
lismus přitom zanikl na fundamentální rozpor: 
podřídil celé kontinenty zákonům mateřské země, 

Kolonialismus není černobílé vyprávění

Jiří Hanuš, Vít Hloušek

Pod tímto názvem vyšel relativně nedávno článek francouzského historika a romanopisce Pascala Brucknera . 
Vychází sice z francouzské perspektivy, tj . z historie obtěžkané zkušeností s koloniemi, ale může být inspi
rativní i pro Středoevropana, který se o kolonialismus zajímá . Podle tohoto autora existuje dnes mnoho 
různých pohledů na tuto etapu evropské historie . Jedni žijí v představě, že musejí neustále odsuzovat zločiny 
kolonizace, jiní se kojí nostalgickými představami o krásné koloniální minulosti, která poukazuje na zašlou 
slávu Evropy . A není vůbec zvláštní, že současné události, související s politickými uprchlíky i ekonomický
mi migranty z neevropských zemí, rozdmychávají ve Francii stále nové vlny zájmu o tuto otázku .

která přitom propagovala koncepty svobody a sebe
určení . Těm, kterým vládl, vložil kolonialismus zá
roveň do rukou klíč k emancipaci . Platí, že Evropa 
kolonizovala . Ale vynalezla také antikolonialismus . 
Stalo se tak již v 16 . století v díle dominikána Bar
tolomého de Las Casas . Evropa vyvinula revoluční 
ideály a prohlásila lidská práva za univerzální prin
cip – podrobeným národům tím poskytla prostřed
ky ke vzpouře . Kromě toho však kolonialismus také 
vytvořil vzájemná pouta a stavěl na vztazích založe
ných na úctě a přátelství, které i půl století po jeho 
skončení ještě stále přetrvávají . Chtít vyprávět kolo
niální dějiny podle černobílého schématu znamená 
uvíznout ve falešném stereotypu .

U díla Bartolomého de Las Casas by se hodilo 
na chvíli zastavit . Právě jeho osud nám umožňu
je pochopit, jak se v dějinách evropské kolonizace 
obtížně prosazoval alternativní pohled na „jiného“, 
v tomto případě na Indiány a na jejich důstojnost . 
Jeho plány, které ostatně často ztroskotaly, se nebrání 
christianizaci pohanů, v každém případě však počí
tají s důstojností lidské osoby a s nenásilnou koloni
zací . Zdá se, že právě v 16 . století se lámal „chleba“, 
že se na evropských dvorech, v  dominikánských  
a františkánských klášterech a na latinskoamerických  
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pláních a plantážích rozhodovalo, jak bude vypadat 
budoucnost evropského chápání práva a  spravedl
nosti nejen pro Evropany, ale i pro příslušníky ji
ných kontinentů a jiné barvy kůže . 

Bruckner se dále přimlouvá za to, aby nebilan
covali pouze Francouzi, Angličané a třeba Portugal
ci a Holanďané . Podle něj je třeba, aby kolonialis
mus hodnotili také Maročané, Indové a  Malajci, 
Senegalci a  Keňané a  porovnali všechny pozitivní 
a negativní aspekty . Také je zapotřebí, aby tyto de
kolonizované národy přiznaly konečně i svůj díl od
povědnosti za to, jak to vypadá v jejich zemích od té 
doby, co setřásly „své jho“ . 

Francouzský romanopisec také připomíná histo
rická fakta: často se zapomíná na to, že dobývání  
a expanze nejsou pouze evropským charakteris tickým 
rysem . Všechny velké civilizace, Peršané, Mongolo
vé, Číňané, Aztékové nebo Indové, byly kolonizáto
ry . Muslimové přepadli Persii, Indii, jihovýchodní 
Asii, Egypt, Súdán, zničili lokální náboženství a na
příklad v  Indii strašlivě běsnili . Ostatně, můžeme 
dodat k Brucknerovým argumentům, i v 19 . století,  
které bývá odsuzováno jako nejintenzivnější věk ev
ropského kolonialismu, udržovala své kolonie s ros
toucí námahou a klesající úspěšností Osmanská říše, 
na konci století se do ranku předních koloniálních 
velmocí vyšvihlo Japonsko (připomeňme jen zřízení 
japonského protektorátu nad Koreou po čínskoja
ponské válce roku 1894 a definitivně pak po rusko 
japonské válce v roce 1905) a v mezích Monroeo
vy doktríny se rozšiřovalo i panství Spojených států 
amerických . O tom se však v oficiální historiografii 
mluví málo; tíži svého koloniálního hříchu má na 
svých bedrech nést pouze Evropa, ostatní kultury 
projevují ochotu k sebekritice jen zřídka . 

Evropa své mea culpa již vyjádřila a učí své děti 
o zločinech svých impérií . Kdysi kolonizované ná
rody Afriky a Asie již vzaly osud do svých rukou, 
jsou zodpovědné za svoje činy . Své vlastní chyby 
nebudou moci věčně přičítat na vrub bývalým ma
teřským zemím . Nevinné státy neexistují, ani mezi 

těmi, které vstupují na jeviště dějin teprve nyní, do
dává Bruckner .

Na dvou příkladech z dějin britského kolonialis
mu si můžeme ukázat, jak složité a nejednoznačné 
je hodnocení dějin a jejich aktérů v moderní době . 
Britové si totiž v 19 . století nechtěli pouze podmanit 
nové části světa kvůli obchodnímu rozvoji, ale vedly 
je k tomu přinejmenším dva další důvody . Prvním 
byla zvědavost a snaha dosáhnout prvenství v obje
vitelských cestách . Ještě důležitějším důvodem však 
byla snaha „pokřesťanštit“ a  tím „zcivilizovat“ ne
známé národy a kmeny . Misionářství tu bylo samo
zřejmě již předtím, konečně Bartolomé de Las Casas 
nechtěl nic jiného . Ve dvacátých a  třicátých letech 
19 . století se ovšem v Británii zcela změnilo veřejné 
mínění vzhledem k obchodu s otroky a k  formám 
misií – to, oč usiloval de Las Casas jako jednotlivec, 
se proměnilo v  široký trend, který zasáhl de facto 
celý svět . Cílem bylo prosadit zrušení otroctví, kte
ré začalo být nahlíženo jako svého druhu barbarství, 
a s tím se zrodil nový typ politiky, totiž politika ná
tlakových skupin – díky práci evangelikálních nad
šenců, vyzbrojených značným morálním rozhořče
ním, se Británie postavila proti otroctví . A  aby to 
nebylo tak jednoduché, s novým veřejným míněním 
šla ruku v ruce i nová, „morálnější“ misie, která dba
la mnohem více než dříve na to, jakým způsobem 
mají žít obyvatelé krajů patřících k impériu .

Nešlo však jen o morálku . Někteří evangelikální 
misionáři se současně snažili o poznání domorodých 
kultur, o  respektování životního stylu domorodců 
a o budování křesťanských institucí, které by si ved
li nově obrácení křesťané . To lze bez rozpaků tvrdit 
například o Williamu Careym (1761–1834), který 
svou kulturní citlivost prokazoval mimo jiné i odstra
ňováním negramotnosti v několika indických loka
litách a překládáním Písma do  bengálštiny a dalších 
příbuzných jazyků . Podobně pozitivně lze hodno
tit i  pokusy o  vybudování „domorodých církví“,  
tedy institucí samosprávných, finančně sobě stačných 
a samostatně se reprodukujících sborů – to souviselo  
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i s vytvářením odpovídajících personálních struktur,  
především s volbou vlastní církevní reprezentace .

Dobrým příkladem rozličnosti možností, jak 
hodnotit britskou kolonizaci v předminulém století, 
je osud „viktoriánského supermana“ (termín Nial la 
Fergusona) Davida Livingstonea (1813–1873), kte
rý začal své působení v Africe jako misionář a tepr
ve poté, kdy v této úloze selhal – nepomohla mu ani 
jeho profese lékaře –, se začal zabývat spíše cestova
telstvím a začal seznamovat rodnou Anglii s přírod
ním kouzlem Afriky . Dalo by se také říci, že měnil  
veřejné mínění své doby – svými dobrodružstvími 
přesvědčoval své rodáky, že je dobré Afriku nejdříve 
dobře poznat, než ji bude možné obrátit na víru . 
A  o  provázanosti jeho cest s  problémem otroctví 
a  otrokářství také nemůže být pochyb  – pohled 
na trh s otroky v Zanzibaru, kde se stýkaly různé 
ekonomické systémy oblasti Indického oceánu, jím 
vysloveně otřásl . Samozřejmě byly i jiné britské po
hledy, jako například výrok lorda Salisburyho, který 
coby ministr pro záležitosti Indie v roce 1867 pro
hlásil, že Indie „jsou anglická kasárna ve východ
ních mořích, z  nichž můžeme brát tolik vojáků, 
kolik jen chceme, aniž bychom za ně museli platit“ .

Vzhledem k  politickému vývoji v  19 . století 
bychom mohli s  využitím konkrétních příkladů 
a kauz poukázat na několik základních konstelací, 
které ukazují na „koloniální ambivalenci“ .

Rozvoj kolonialismu se většinou dává až do sou
vislosti s  bojem o  Afriku ve druhé polovině před
minulého století . Tento zápas však začíná již dříve, 
v  Napoleonově době  – zde připomeňme alespoň 
malárií zamořenou Guyanu, kterou však nebylo 
možné kolonizovat, a která se proto stala tzv . „nekr
vavou gilotinou“ Francouzské revoluce . Na počátku 
19 . století patřily ke koloniálním mocnostem vedle 
Francie a  Británie také Nizozemci, Španělé a  Por
tugalci: to se mělo v průběhu několika dekád zcela 
změnit . Španělská zámořská říše byla nejmohutnější 
(Jižní Amerika vyjma Brazílie a  velká část Střední 
Ameriky, Karibik, Filipíny a některá místa v Africe), 

což se proměnilo právě po napoleonských válkách . 
Francouzi se v důsledku porážek vzdali svých „ame
rických snů“, holandská říše přišla o Kapskou kolonii 
a Ceylon, Španělům a Portugalcům zbyly jen oči pro 
pláč po zdařilých revolucích jihoamerických vlasten
ců a také po Trafalgaru v roce 1805, kdy Británie de
finitivně rozbila španělského soupeře na mořích . I za 
jihoamerické vzpoury mohli Francouzi, neboť se po
koušeli zajistit věrnost španělských kolonií Josephu 
Bonapartovi, což vedlo k  povstáním v  oblasti Ria 
de la Plata (Argentina) a ve Venezuele (zde působil 
slavný Simón Bolívar) . Diplomaticky izolované Špa
nělsko vzdalo svůj boj v roce 1824, kdy uznalo nové 
jihoamerické státy, posléze se osvobodilo i Mexiko 
a portugalská Brazílie . Po francouzských válkách se 
mohlo zdát, že evropskému kolonialismu (s výjim
kou Británie) zvoní hrana . Stal se však opak: bour
bonský režim se pustil do dobrodružství v  severní 
Africe (válečná výprava do Alžírska v roce 1830), což 
v důsledku znamenalo kolonizaci země, umožněnou 
vojenskými úspěchy Francouzů a  aktivitami fran
couzských vojáků . V literatuře se uvádí, že do roku 
1845 se v Alžírsku usadilo kolem 100 000 Evropa
nů, vedle Francouzů také Španělé a Italové . S jídlem 
roste chuť, a  Francouzi podnikli další výboje jak 
v Indickém, tak Tichém oceánu – za Napoleona III . 
se Francie chtěla stát nejvýznamnější kontinentální 
mocností, čemuž odpovídaly i  sny francouzského 
guvernéra v Senegalu Louise Faidherba, který vytvo
řil plán na vytvoření velké francouzské říše v Africe . 
I v tomto období byly plány na zisk a moc propoje
ny s misio nářskými aktivitami, což se projevilo v In
dočíně (Saigon a  Kočinčína) . Francouzský příklad 
názorně ukazuje, jak byly tehdy propojeny domácí 
a zahraniční události a jak často vedly příznivé okol
nosti k sílícímu zájmu o kolonie .

Druhý a velmi zajímavý příklad představuje Bri
tánie a její indická kolonie, která prošla v 19 . století 
razantními proměnami . Ty mimo jiné způsobily 
proměny veřejného (křesťanského) mínění v  sa
motné Británii . Slavná indická vzpoura v roce 1857 
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nebyla, jak se traduje v učebnicích, pouze záležitostí 
nábojů ošetřených tukem z  posvátných zvířat, ale 
reakcí na zasahování Britů do náboženských zále
žitostí, které ještě padesát let předtím nechávaly 
evropské ostrovany chladnými . Šlo zejména o satí, 
zvyk upalovat vdovy po smrti manžela . Tento ri
tuál byl sice odsuzován i některými hinduistickými 
učenci, přesto byl rozšířený . Vliv evangelikálního 
hnutí v Indii tedy znamenal i rozpoutání „kulturní 
války“, která nakonec vedla ke značným změnám . 
Britové byli ochotni se ze své chyby poučit . Zru
šili Východoindickou společnost, obchodní společ
nost, která ovládala takřka celý kontinent, a vláda 
se zavázala, že nebude zasahovat do náboženských 
záležitostí a začala mnohem více podporovat kariér
ní postup domácího obyvatelstva, a to ve školství, 
správě i armádě . O armádu šlo v první řadě, neboť 
indičtí vojáci měli tendenci se vždy bouřit jako prv
ní . Přitom si Británie zakládala na tom, že indickou 
posádku může použít na celém světě . O tom svěd
čí například zásah britskoindické armády v Etio
pii (sic!) v roce 1866, když bylo potřeba potrestat 
domorodého vládce Teodora, který nechal uvěznit 
skupinu britských občanů . Díky indické „jednotce 
rychlého nasazení“, což je termín Nialla Ferguso
na, který celou kauzu výstižně popsal, byly vyslá
ny z Indie do Etiopie obrovské invazní síly, kterým 
velel sir Robert Napier . Nelze necitovat Fergusona: 
„Etiop ský císař si byl jistý, že žádný invazní sbor 
nedokáže překročit čtyři sta mil vyprahlou horna
tou krajinou mezi pobřežím a Magdalou . Nepočítal 
však s Napierem . Zvolna, ale neúprosně pochodo
val se svými muži k cíli a zanechával za sebou mrši
ny tisíců dehydratovaných zvířat . K úpatí pevnosti 
dorazilo vojsko po třech dlouhých měsících… Za 
hřmění bouře a za zvuků písně Garry Owen, hrané 
vojenskou kapelou, zaútočil pěší pluk z  West Ri
dingu se skotským plukem Black Watch na pevnost 
na kopci . V  průběhu dvouhodinového zuřivého 
boje zabily Napierovy jednotky přes sedm set Teo
dorových mužů a  zranily dalších dvanáct set . Cí

sař spáchal sebevraždu… Jak jeden účastník vesele 
vzpomínal: ,Hedvábné plukovní vlajky se třepetaly, 
vojáci mávali přilbami a  kolem se nesl jásavý po
křik . Vítězoslavné volání se neslo do vzdálenosti 
dvou mil…, z  kopců ozvěna hlaholila Bůh chraň 
královnu .‘ “ Tento úryvek dostatečně demonstruje 
sebevědomí Britského impéria i jeho tehdejší schop
nosti . Tehdy se mu nikdo na světě nemohl rovnat . 
V této souvislosti není od věci připomenout, že sto 
let nato byla role Británie jako imperiální velmoci 
v pověstném propadlišti dějin .

Po celou moderní dobu se evropské národy stře
távaly v záležitosti kolonií, někdy pouze obchodně 
a ekonomicky, často vojensky . Bylo by možné psát 
i historii jednotlivých soupeření . Mohli bychom za
čít už érou zámořských objevů a soubojem „kdo dřív“ 
mezi Španělskem a Portugalskem . Potom by mohl 
přijít na řadu souboj mezi Nizozemskem a Portu
galskem, který spadá do doby Filipa II . a jímž začíná 
tzv . búrská kolonizace Kapska . Na začátku 17 . sto
letí však začala silné Nizozemce ohrožovat Anglie, 
zejména svými obchodními společnostmi a  vzrůs
tajícím sebevědomím po skončené občanské válce . 
Není vůbec náhodou, že nepřátelství zahájil svými 
nařízeními „lord protektor“ Oliver Crom well . Po 
dlouhotrvajících válkách došlo k významným změ
nám  – například z  Nového Amsterodamu se stal 
New York . V  té době již byla samozřejmě ve hře 
Francie, která pokukovala – podobně jako Anglie – 
po španělském bohatství . Nakonec se ovšem tyto 
dvě evropské mocnosti střetly mezi sebou a dobrým 
příkladem mohou být dvě století „zkoušek“, v nichž 
milníky představují Indie, Kanada, Fašoda a další .

Devatenácté století je ovšem typické koloniál
ním dobytím a  rozparcelováním Afriky . Mezitím 
se již politicky změnila samotná Evropa . Myšlenky 
rakouského stratéga Klemense Metternicha zemřely 
v  revolucích 1848–1849 a  krymská válka zname
nala definitivní tečku za protinapoleonským sou
ručenstvím . Nově vzniklé státy, Belgie, ale zejmé
na Německo a Itálie, se pustily do dobývání svého 
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„místa na slunci“, přičemž slunce svítilo především 
v  Africe . Jeden z  vrcholů řešení afrického kolo
niálního panství reprezentovala například berlín
ská konference v polovině osmdesátých let, jež byla 
de facto vyvolána konflikty mezi Belgií a Francií . 
Zúčastněné evropské státy zde sice uzavřely „gent
lemanskou dohodu“, která měla zabránit divokým 
akvizicím, po akci se však znovu vrhly na vytipova
ná území . Například Německá říše určila své prio
rity a  sféry vlivu: jihozápadní Afriku, kde se roku 
1882 vylodil brémský obchodník Adolf Lüderitz, 
Kamerun a Togo, kde působil průzkumník a lékař 
Gustav Nachtigal, a konečně východní Afriku, jež 
byla obsazena díky Carlu Petersonovi . Co jméno 
a místo, to nové dobrodružství . Ostatní země ne
zahálely . Británie jakožto vládkyně moří ovládala 
pobřeží od Freetownu v Gambii přes Kapsko až po 
Zanzibar . Později navázala na dobyvatelské výpravy 
Cecila Rhodese a začala snít sen o propojení Kap
ska, velkých jezer a Káhiry v Egyptě . Podobně na 
tom byly i jiné země, zmíněné Německo například 
snilo sen o Mittelafrice, i když v cestě stálo Leopol
dovo Kongo . Dohody střídaly další dohody a jejich 
vypovídání, sporům neměl být konec .

Zmíněné sny nebyly prezentovány pouze vlá
dami, ale také aktivními jednotlivci . Mezi takové 
osobnosti patřil Brit Cecil Rhodes (1853–1902), 
který už v  sedmnácti letech pracoval na bavlníko
vých polích v jižní Africe a jen o něco později hledal 
u Kimberley diamanty a  zlato . Po studiích doma, 
vyzbrojen myšlenkami Charlese Darwina a  Johna 
Ruskina, ještě více zbohatl a začal spřádat plány na 
územní expanzi . Jeho názory byly značně cynické: 
domorodci pro něj byli dětmi a volební právo by jim 
odepřel z podobného důvodu jako alkohol . V jeho 
úmyslech se objevovalo dobytí Bečuánska, získání 
náhorních planin kolem Oranžska a Transvaalu či 
naprosté ovládnutí Kapska . Proslule neslavným se 
stalo jeho zabrání „Rhodesie“, tedy bohatého území 
mezi řekami Limpopo a  Zambezi . Jeho přezdívka 
„kapský Napoleon“ byla celkem trefná, i jemu se vo

jenské a obchodní akce staly osudnými . Jeho osud je 
v mnohém výjimečný a demonstruje tehdejší poli
tické praktiky, již ovlivněné rasovými teoriemi .

Na konci 19 . století se však prostor pro soukro
má dobrodružství zmenšoval . Narůstající naciona
lismus a šovinismus učinil z otázky kolonií jedno
značně otázku národní velikosti a prestiže . Známý 
Bismarckův výrok  – „Tady leží Rusko a  tady leží 
Francie, a my jsme uprostřed, to je moje mapa Af
riky“ – měl svou reálnou platnost snad již jen v Ra
kouskuUhersku . To ukojilo své koloniální ambice 
okupací (1878) a anexí (1908) Bosny a Hercegovi
ny, a nevědouc příliš, co si s touto kolonií počít (pro 
spory mezi Němci a Maďary byla Bosna spravována 
společným ministerstvem financí), se napříště ome
zilo spíše na snahy o externí vměšování do záležitostí 
Osmanské říše a rodících se balkánských států . V ji
ných, alespoň trochu ambicióznějších evropských 
zemích přelomu 19 . a  20 . století však vytvoření, 
zvětšení či alespoň udržení koloniální říše předsta
vovalo nejen zahraničněpolitický imperativ, ale také 
cestu, jak udržet lidovou podporu pro agresivní za
hraniční politiku a zvyšující se vojenské výdaje .

Ostatně ani Bismarckovi jeho výroky o mapě Afri
ky nebránily, aby využil již zmíněné soukromé inicia
tivy německých ekonomicky motivovaných kolonis
tů ke státním účelům . Brémský obchodník Lüderitz 
vybudoval v  roce 1883 obchodní stanici v  zátoce 
Angra Pequena na jihozápadním africkém pobřeží 
(dnes součást Namibie) . O rok později zkusil Carl 
Peters prolomit britský obchodní monopol na Zan
zibaru . Bismarck následně vyhlásil německý protek
torát nad Namibií, Togem, Kamerunem a Nigerem 
a postavil Carla Peterse do pozice říšského komisaře 
pro Německou východní Afriku . Z této funkce byl 
však Peters v roce 1897 odvolán, důvodem bylo jeho  
nelidské zacházení s domorodým obyvatelstvem .

O  rostoucím propojení kolonialismu a domácí 
politiky svědčí velmi ilustrativně příběh Španělska . 
Země – od doby napoleonských válek již tak zmí
taná vnitřními pnutími, občanskými válkami mezi 
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příznivci liberalismu a  konzervatismu, monarchie 
a republiky, respektive kastilského centralismu a ka
talánského a baskického nacionalismu – se mohla 
alespoň utěšovat zbytky svého latinskoamerického 
impéria, které se ve 20 . letech 19 . století výrazně 
zmenšilo, stále však řadilo Španělsko alespoň for
málně mezi koloniální mocnosti, o importu karib
ského rumu nemluvě . Kuba sice několik válek za ne
závislost prohrála, avšak poslední válka se španělské 
koloniální soustavě v Karibiku stala osudnou, neboť 
v roce 1898 přerostla v konflikt se Spojenými státy . 
USA válku vyhrály a převzaly nejen Kubu, ale také 
Portoriko, Filipíny a ostrov Guam . Španělsko ztra
tilo prestiž nejen kvůli „asi dvěma největším námoř
ním debaklům moderních dějin“ (Jiří Chalupa), ale 
také kvůli odporu evropské veřejnosti vůči postupu 
generála Weylera proti kubánským gueril lovým jed
notkám, který byl anglosaským tiskem jednostran
ně a tendenčně líčen jako vyhlazovací válka . V ma
teřském Španělsku vyvolala porážka vleklou krizi, 
„Generace 98“ byla ochotna zajít do extrémů ve 
snaze vrátit pošramocené zemi její lesk, a předzna
menala tak sérii krátkodechých režimů první třetiny 
20 . století před vypuknutím občanské války .

Naopak italský příklad ukazuje, jak kolonialis
mus poháněl kola zahraniční expanze a  živil sny 
o národní velikosti čerstvě sjednoceného státu . Již 
na první pohled paradoxní vstup Itálie do Trojspol
ku (1882) byl motivován nejen ochladnutím eko
nomických vztahů s Francií, ale také žárlivostí elit 
mladého státu na francouzské úspěchy při okupaci 
Tuniska . Zajímavé bylo, že italské koloniální ambice 
nepodporovali jen „tradiční podezřelí“, tedy tvůrci 
zahraniční politiky, imperialisté mezi intelektuály 
nebo buržoazní kruhy těšící se na ekonomickou ex
panzi . Na konci 19 . století měly tyto myšlenky pod
poru i části socialistů, kteří se domnívali, že by nová 
území v Africe mohla pojmout část nezaměstnané 
pracovní síly a  poskytnout prostor ke kolektivis
tickým experimentům v  zemědělství . Nacionalisté 
mohli oprašovat koncept mare nostrum, katolíci snít 

o christianizaci černých Afričanů, sicilští latifundisté 
o místě, kam vyvézt přebytečné terroni, a severoital
ští průmyslníci vnímali koloniální výboje především 
jako dobrý důvod, proč by stát měl investovat více do 
stavby lodí a obecně domácího zbrojního průmyslu .

První snahy o expanzi na pobřeží kolem města 
Massawa (v  dnešní Eritreji) v  roce 1885 skončily 
sice napoprvé vojenským debaklem, ale Itálie svůj 
sen o vstupu do první evropské koloniální ligy jen 
tak nevzdala . Italská zahraniční politika se tak až do 
vypuknutí první světové války musela vyrovnat se 
třemi prioritami: s usmířením s Francií, masková
ním rostoucího nepřátelství k RakouskuUhersku 
v  rámci trojspolkového spojenectví a  s  potřebou 
organizovat koloniální výboje v atmosféře, kdy Itá
lii žádná z velmocí nehodlala jen tak přenechat své 
sféry vlivu v Africe a na Blízkém východě .

Etitrea se formálně změnila v italský protektorát 
a ekonomické předmostí Itálie v  severní Africe již 
v roce 1889, ale Italové museli ve své snaze ovládnout 
i Etiopii soupeřit jak se silným vlivem Francie (stav
ba železnice z Addis Abeby do Džibuti), tak i s do
morodci, kteří v roce 1896 zabili v bitvě u Adowy na 
pět tisíc italských vojáků, a postarali se tak o první 
vítězství africké armády nad Evropany . Jen o něco 
lépe se dařilo realizovat italské zájmy v Somálsku .

Zejména nacionalisté v čele s Luigim Federzonim 
však před první světovou válkou navzdory těmto 
zkušenostem a ekonomickým obtížím při udržování 
relativně malého italského impéria tlačili na italské 
kabinety, aby realizovaly předtím již plně diploma
ticky připravené ovládnutí Libye (dohoda s Francií, 
podle které Itálie bude tiše podporovat francouzský 
zájem na ovládnutí Maroka a Francie za to podpoří 
italské nároky právě na Libyi) . Itálie se obávala, že by 
nárok mohly vznést i jiné evropské mocnosti, a proto 
v září 1911 „preventivně“ vyhlásila válku Osmanské 
říši . Válka byla navzdory značné ekonomické zátěži, 
kterou představovala, populární i mezi voliči od na
cionalistů na pravici po socialisty na levici . Ukázalo  
se sice, že italský předpoklad, že v bojích pomohou 
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Arabové „osvobození“ Italy z turecké nadvlády, vů
bec nevyšel, i tak si však Itálie tažením v Libyi na
pravila velmi pošramocenou kolonialistickou po
věst . Zajímavostí je, že na konci října 1911 provedlo 
italské letectvo jako součást této války první letecké 
bombardování v dějinách . Jak se však záhy ukázalo, 
i Libye představovala (v dobové terminologii Tripol
sko a Kyrenaika) spíše další zátěž než reálný ekono
mický zisk, což podkopalo pozice Giolittiho vlády 
doma . V  situaci, kdy „během dvou desetiletí po 
roce 1875 byla čtvrtina zemského povrchu obsazena  
půltuctem evropských mocností“ (Norman Davies), 
však Italům nic jiného než potýkání s jinými koloni
álními mocnostmi o země s nejistým ekonomickým 
výhledem nezbývalo, pokud chtěli udržet imperiální 
imperativ zahraniční politiky své doby .

Krize ovšem nepřicházely pouze v důsledku sou
peření jednotlivých mocností a pouze v souvislosti 
s africkým kontinentem . Mnoho problémů začalo 
vyvstávat v  okamžiku, kdy se ve druhé polovině 
19 . století měnila geopolitická mapa východní a ji
hovýchodní Evropy v souvislosti s oslabením dvou 
impérií: Rakouska a Turecka . Osmanská říše se do
stala do prudkých sporů s Ruskem a tento bývalý 
spojenec Rakouska začal hrát razantní velmocen
skou hru v oblastech, kde měli své zájmy nejen Tur
ci, ale i Rakušané a Britové . Od 50 . let byla znovu 
na stole tzv . východní otázka, která se týkala oblastí 
zájmu angažovaných evropských mocností a  zahr
novala nejen oblasti Řecka, Srbska, Černé Hory, 
Rumunska, Bulharska a další části východojižní Ev
ropy, ale například i oblasti, které souvisely s jižní, 
asijskou expanzí Ruska, a třeba samotný Cařihrad . 
Ve hře zájmů byly nejen územní zisky, ale též nábo
ženské a kulturní spory, migrace různých etnických 
skupin, národní ambice nově vzniklých států a sa
mozřejmě a především rozpad vídeňského uspořá
dání, které bylo zčásti nahrazeno jinými společnými 
kongresovými pokusy (Berlín 1878 za předsednic
tví Otto von Bismarcka) . Tyto pokusy však ztratily 
sílu udržet mír na dlouhou dobu . Evropa si vytvá

řela nové konkurenční bloky, které bojovaly buď za 
rozšíření svého vlivu, nebo za jeho udržení v nové 
geopolitické situaci . Kolonie a  další závislá území 
a státy v tomto boji zůstávaly stálým ohniskem roz
brojů, a to až do vypuknutí války světové .

Zde bychom mohli znovu zopakovat naše tvrzení 
ze začátku tohoto textu . Evropský kolonialis mus je 
jistě problematická, nikoli však černobílá záležitost . 
Je to dáno především tím, že jsou s  ním spojeny 
otázky politické, hospodářské, kulturní a nábožen
ské . A snad bychom mohli říci i otázky civilizační: 
naši evropští předkové – patrně na rozdíl od nás – 
byli pevně přesvědčeni, že mají určitou kulturní 
misi, že to, co vybudovala evropská civilizace, je 
na vyšším stupni než například etnická a kmenová 
uspořádání v Africe . Mocenské aspekty a konflikty 
na vládní úrovni se propojovaly s  obchodní pod
nikavostí, přirozenou evropskou zvídavostí, touhou 
objevovat neznámé země a  také je přizpůsobovat, 
což znamenalo nejen christianizaci . Na francouzské 
École coloniale studovali kupříkladu již od jejího za
ložení v roce 1889 kromě bílých Francouzů i „do
morodí“ studenti z různých francouzských kolonií, 
což byl vlastně základ domácí samosprávy, která  
se pak ukázala nepostradatelnou v dekolonizačním 
úsilí třetího světa po druhé světové válce . Blaise  
Diagne, syn senegalského otroka, byl pak v roce 1914  
zvolen jako první Afričan poslancem francouzského 
Národního shromáždění . V  podstatě to tedy také 
znamenalo poznávat jiné, učit se od nich, přizpůso
bovat si jim . Evropané se změnili podobně, jako se 
změnili i ti, které toužili „zcivilizovat“ .

Antikoloniální (a protievropská) rétorika má také 
své omyly, chybné stereotypy, problematická místa . 
I  tak vyvážený autor, jako je francouzský historik 
Marc Ferro, který se až úzkostlivě snaží být objektiv
ní, přináší do diskuse o evropském kolonialismu tři 
zajímavé prvky . I v 19 . století tu je „kolonialismus“ 
neevropský, například egyptský, a mnoho příkladů af
rického „brždění“ civilizačních výdobytků, jako např . 
zrušení otroctví . Uvádí i to, jak v Maghrebu a černé 



40 Kontexty 5/2018

Africe koloniální nadvláda napomohla k emancipa
ci žen, a především to, jak i Neevropané rozšiřovali 
rasismus: „Co se týče arabského rasismu, můžeme 
konstatovat, že tak pečlivou a přesnou klasifikaci ras 
spolu s  jejich hodnocením nestanovila žádná jiná 
civilizace; vyjmenovává je spis Deset rad pro nákup 
otroků a otrokyň, nebo v literatuře Tisíc a jedna noc . 
,Zandžské ženy mají mnoho nedostatků . Čím jsou 
černější, tím jsou jejich tváře ošklivější a zuby špiča
tější . Tanec a rytmus jsou v nich hluboko zakořeněny . 
Jejich mluva je podivná, ale hudba a tanec to vyna
hrazují . Říká se, že kdyby měl nějaký Zandž (obyva
tel východní Afriky) padnout z ráje na zemi, ještě při 
pádu by tleskal do rytmu… Z jejich žen nelze mít 
žádné potěšení, protože nepříjemně páchnou a jejich 
těla jsou hrubá…‘ “ A tak bychom mohli pokračovat . 
Rasismus neevropských kultur se tak v zásadě v ni
čem neliší od situace, kdy v roce 1914 byla skupina 
žen ze Samoy vystavována v hamburské zoo .

Už v 19 . století proběhly také první úspěšné po
kusy o dekolonizaci . Kromě již zmíněné Latinské 
Ameriky, kde většina španělských a portugalských 
kolonií využila oslabení kolonizátorů domácími libe
rálněnacionalistickými revolucemi počátku 20 . let  
19 .  století, musíme zmínit i  postupnou parcelaci 
území „nemocného muže na Bosporu“ – Osmanské 
říše . V roce 1835 získalo nezávislost Řecko, Berlín
ský kongres potvrdil v roce 1878 úplnou nezávislost 
Černé Hory, Srbska a Rumunska a autonomii Bul
harska, jež se v  roce 1908 proměnila v plnou ne
závislost . A opět tu vidíme souvislosti koloniálních 
neúspěchů a vnitřních otřesů, v případě roku 1908 
konkrétně mladoturecké revoluce . Bylo by svůdné 
vidět tyto události jen jako proces emancipace bal
kánských národů, ale je také třeba dodat, že kvalita 
ekonomiky a státní správy nebyla v těchto nových 
státech v žádném případě automaticky vyšší, dochá
zelo k systematickému vyhánění muslimského oby
vatelstva a v letech 1912–1913 se tyto státy zapojily 
v rámci tzv . balkánských válek do všeobecně oblíbe
ného sportu politiků té doby – řešení teritoriálních 

ambicí válečnou cestou . Jak napsal Philipp Ther, 
kvůli válkám a územním přesunům se „z uprchlické 
vlny stalo uprchlické drama“ . Vidíme tedy, že stejně 
jako byl v některých rysech ambivalentní kolonia
lismus, byla již v 19 . století ambivalentní i dekolo
nizace, pokud nebudeme její výsledky poměřovat 
abstraktními ideami, ale kvalitou života obyvatel 
dotčených území .

Evropské viny při kolonizaci v moderní době se 
nedají zakrývat, zdaleka to ale nejsou jen viny jed
nostranné . Evropská kolonizace má navíc i svá svět
lá místa, vždyť ještě dodnes mnohé národy využívají 
správních, školních a zdravotnických zařízení, které 
v mnohdy nedostupných místech budovali ochotní 
Evropané, často v nebezpečí života .
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Podívejme se na příklad tří paradoxů, které jsou spo
jovány s dnešními tradičními představami a křesťan
skou naukou a praxí . Ukazují, že křesťanství nemusí 
být samozřejmě slučitelné s  tím, co je mu údajně 
souřadné v kulturním smyslu (židovství a řecká filo
sofie) nebo co údajně zakládá či podporuje (tradiční 
rodina, národní zájmy), a naopak je v nebezpečné 
blízkosti tomu, s čím je v údajném rozporu (utopic
ké společenské projekty) .

Paradox první

Křesťanství se doložitelně nesrovnává se židovstvím . 
Historicky vzato, křesťanství ze židovství vzniklo 
a  mnoha vazbami jej stále připomíná . Explicitně 
například převzalo jeho svatá písma, i když s nimi 
zachází poněkud svévolně, a přiznalo se k jeho po
jetí Hospodina . Na druhé straně se od  židovství 
oddělilo, odmítlo striktní pojetí židovského Záko
na – Tóry a začalo se chovat mnohem „svobodněji“: 
odmítnutím povinnosti obřízky a dalších židovských 
nařízení, zejména stravovacích, jeho představitelé již 
několik málo desetiletí po Ježíšově smrti rozhod
li o tom, že noví křesťané, židéhelénisté, takzvaní 
bohabojní nebo pohané z nežidovského prostředí 
tato přikázání nemusejí dodržovat . Šířením nové 

nauky ve velkých městech tehdejšího světa, zejména 
Antiochii, což bylo podle tehdejších měřítek velko
město, se vlastně křesťanství stalo svébytným nábo
ženstvím, které se uvedeným rozhodnutím mohlo 
dostat do tehdy známého světa . Nevázalo se ani na 
místo (naopak se vymezilo proti jeruzalémským 
konzervativním trendům), ani na zavedené židovské 
tradice – všechno podřídilo apokalyptickému hlásá
ní příchodu nového Spasitele Ježíše Nazaretského, 
kterého židovští předáci ukřižovali (či přinejmenším 
k tomu vydatně přispěli) a který se stal autentickým 
svědkem toho, co se světem i  s každým jednotliv
cem zamýšlí Bůh . Od té doby je vztah křesťanství 
k  židovství ambivalentní . Je možné hledat shody 
(konečně je i do jisté míry praktikovat, jak dokazuje 
breviář, tedy modlitební kniha křesťanů, která sestá
vá především ze starozákonních žalmů), na druhé 
straně existují nezpochybnitelné rozdíly, prohloube
né jak teologicky, tak vztahem těchto dvou nábo
ženských komunit v historii .

Ještě složitější vztah a de facto nesoulad lze nalézt 
mezi křesťanstvím a řeckým myšlenkovým světem . 
Pokud bychom chtěli ukázat podstatné blízkosti 
a  vzdálenosti, museli bychom jít samozřejmě do 
podrobností, zde alespoň ve stručnosti konstatuj
me: při vší své erudici a kvalifikovanosti se Řekové 

Podvratná síla křesťanství
Přednáška o křesťanských hodnotách

Jiří Hanuš

Obecné výroky typu „naše, tedy západní civilizace spočívá na třech pilířích, řecké polis, římském právu 
a židovskokřesťanské tradici“ patří k těm obecným rčením, jejichž pravda je sdílená pouze do té doby, než 
se na ně podíváme trochu zblízka .
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pohybovali v myšlenkovém světě, který křesťanství 
rozvrátilo . Pokud se dnes odvoláváme na řecký od
kaz v  souvislosti s  křesťanstvím, neměli bychom 
zapomínat na slavnou proklamaci svatého Pavla 
z Listu Galatským: „Neboť vy všichni, kteří jste byli 
pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli . Není už 
rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobod
ným, mužem a ženou . Vy všichni jste jedno v Kris
tu Ježíši .“ Tato slova se nemohou číst v  kontextu 
postmoderní relativizace všech hodnot, ale jedině 
v  kontextu, do něhož patří  – a  to je helénistický 
svět rozdílů mezi svobodnými a otroky a mezi muži 
a ženami . V tomto ohledu jsou křesťanské názory ve 
zjevném rozporu s tím, co hlásali Řekové . Křesťané 
řecké tradice a hodnoty nesdílejí, ba co víc: hlásají 
pravý opak . Principiální rovnost lidí před Bohem, 
a tudíž i (do jisté míry) odmítnutí politického svě
ta řecké demokracie . Je rovněž pravda, že křesťanští 
učenci vyvinuli značné úsilí na to, aby řecké dědic
tví christianizovali . Doporučuji v  této souvislosti 
četbu svatého Tomáše Akvinského .

Paradox druhý

Často dnes můžeme číst nebo slyšet, že základní ev
ropské hodnoty spočívají na takzvané tradiční rodi
ně, kterou tvoří muž, žena a dítě . Nyní dám stranou 
okolnost, že jde zjevně o moderní anachronismus, 
a  sice v  tom smyslu, že tradiční rodina, a  to i ev
ropská, je entita poněkud širší a komplexnější než 
její moderní derivát, který je dnes navíc myšlenkově 
i právně rozvrácen . Jde mi nyní o něco jiného . Jak 
je to vlastně s křesťanstvím a  rodinou? Určitě by
chom našli mnoho aktuálních vyjádření církevních 
představitelů a  křesťanských teologů, kteří brání 
rodinu proti různým nebezpečím, proti jejímu roz
kladu v důsledku moderního způsobu života a jeho 
změn . To je samozřejmě naprosto v pořádku a sluší 
se takové aktivity podporovat . Na druhé straně je 
možné ukázat na to, že ani v  tomto ohledu není 
křesťanství, a  to křesťanství dostatečně pravověr

né, úplně jednoznačné . Postačí citovat například 
z  evangelia svatého Matouše, z dvanácté kapitoly: 
„Ještě když mluvil k  zástupům, hle, jeho matka 
a  bratři stáli venku a  chtěli s  ním mluvit . Někdo 
mu řekl: ,Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku 
a chtějí s tebou mluvit .‘ On však odpověděl tomu, 
kdo mu to řekl: ,Kdo je má matka a kdo jsou moji 
bratři?‘ Ukázal na své učedníky a řekl: ,Hle, moje 
matka a moji bratři . Neboť kdo činí vůli mého Otce 
v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka .‘“ Ta
kových podivně znějících, tvrdých pasáží bychom 
mohli v evangeliích nalézt více . Zdá se, že v Ježíšově 
radikálním pohledu byla rodina čímsi možná důle
žitým, v každém případě však méně důležitým než 
hlásání Božího království a naplnění vlastního po
volání . Víme, že Ježíš dokázal být v této věci tvrdý, 
nekompromisní, z dnešního pohledu jaksi nespra
vedlivý – podobně jako v hlásání nerozlučitelnosti 
manželského svazku . Pokud se mu někdo stavěl do 
cesty, kterou viděl jako správnou a  pro sebe jako 
jedině možnou, dokázal ho nemilosrdně zkritizovat 
nebo odmítnout . I svou vlastní rodinu (a pomysle
me, jaké významné postavy se v ní nacházely, na
příklad samotná Panna Maria!) dokázal postavit do 
jistých mezí, odmítnout jakékoli výsady s rodinou 
spojené, zkrátka upozadit ji . Pokud čteme citova
ný výrok z Matoušova evangelia nebo další obdob
né texty, musíme konstatovat, že opravdu mnoho 
bylo na tomto rabim Ješuovi až příliš radikálního, 
až příliš podivného . Možná by i dnes od něj mno
zí slyšeli, že si nemají dělat z  rodiny jakési závětří 
údajných jistot, jakousi nejvyšší prioritu . Jak zná
mo, sám Ježíš žádnou rodinu nezaložil; dalo by se 
s  jistou nadsázkou říci, že na to neměl čas . Právě 
křesťané a vyznavači rodinných hodnot by neměli 
zapomínat na to, že Ježíš svou rodinu nepřijal jen 
proto, že s ním chtěla mluvit .

Podobný příklad bychom patrně našli teh
dy, když bychom chtěli ukázat, jak se křesťané ve 
svých zakladatelských textech stavěli k  hodnotám 
vlasti, tedy k  jakési širší komunitě, než je rodina . 
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( Podotýkám, že vlast ve starověkém smyslu není to
tožná s národem v moderní době, přesto mi však 
připadá, že poukaz na křesťanskou relativizaci je 
platný tehdy i dnes .) V textech svatého Pavla jsou 
křesťané občané dvojí vlasti, dvojího domova, vlasti 
pozemské i nebeské . Křesťané už sice nejsou „cizin
ci“ a „přistěhovalci“, neboť mají právo Božího lidu, 
k němu ovšem patří jakási bytostná nejistota, jakési 
stálé exulantství . Křesťané sice žijí na tomto světě, 
ve svých vlastech, v určitých státech, ale na druhé 
straně mají svou pravou vlast v nebesích, u Boha . 
Je to zjevně zneklidňující nauka pro ty, kteří by se 
chtěli ve svých pozemských komunitách příliš zaby
dlet, pro ty, kteří by je považovali za jedinou a pra
vou možnost svého „bytování“ . Křesťan je odjakživa 
na cestě a na pouti, a nic na tom nezmění ani to, že 
je třeba sedlákem na svém statku .

Paradox třetí

Tento paradox je asi nejkomplikovanější a  nej
obtížnější na vysvětlení . Přesto se o  to pokusím . 
Křesťanství se totiž tradičně staví do role kritika 
moderních ideologií, křesťanská nauka bývá často 
představována jako jakási hráz proti moderním, 
utopickým projektům, jako jsou marxismus a ko
munismus . Nic proti tomu, právě naopak . Zdá se 
ovšem hned na první pohled, že křesťanství se svou 
eschatologickou naukou má velmi blízko k utopii . 
Eschatologickým prvkem zde samozřejmě nemí
ním takzvané „poslední věci člověka“, tedy otázky, 
které se týkají umírání a smrti . Mám na mysli pře
devším konec časů, paruzii, druhý a definitivní pří
chod Krista, který uskuteční všechna Boží zaslíbení 
a  stvoří „novou zemi“ a  „nové nebe“ . Tato nauka 
tvoří součást křesťanského poselství úplně od jeho 
počátků a  její součástí je představa o  Kristu jako 
o „novém Adamovi“, o „novém člověku“, který sve
de na konci dějin vítězný boj s Antikristem a bude 
vládnout navěky všem vyvoleným, kteří se „obmyli 
v  krvi Beránkově“ či alespoň nezapřeli svou víru . 

Tento aspekt křesťanské víry v  sekularizované po
době přijalo mnoho moderních ideologií, i když jej 
všelijak deformovalo a  transformovalo do žádou
cích poloh . Asi nejvýznamnější historickou trans
formaci představovala naděje, již přinesl marxismus 
a  revoluce, které se na něj více méně odvolávaly . 
Marxismus a  jeho různé formy mají totiž vlastní 
eschatologickou perspektivu . Jsou zde však důleži
té rozdíly . Je to eschatologie čistě lidská a závěreč
né účtování provedou uvědomělí lidé proti méně 
uvědomělým, kteří jsou nositeli starých myšlen
kových i  ekonomickosociálních forem . Samotné 
náboženství je v marxistických teoriích považováno 
za součást těchto zastaralých a přežitých forem a je 
předurčeno k zániku . Přes všechny jasně viditelné 
rozdíly je zapotřebí říci, že marxismus a  jeho růz
né odnože vytvářely a do jisté míry stále vytvářejí 
pro vzdělané i  méně vzdělané lidi eschatologické 
pokušení, jakousi naději na lepší budoucí svět, kde 
nebudou války, neštěstí a nemoci . S tím souvisí vize 
„nového člověka“, jímž není historický Ježíš z Na
zareta, ale jakýsi člověk budoucnosti, na rozdíl od 
toho současného, zastaralého vylepšený na základě 
vědeckých poznatků, především pokročilých medi
cínských praktik obsahujících údajně blahodárné 
zásahy do lidského organismu .

Tím, že si tyto rozdíly uvědomíme, křesťanství 
jeho apokalyptickoutopických prvků nezbavíme . 
Naopak, pokud se o to pokusíme, dosáhneme pra
vého opaku . Redukcí křesťanství na „pozemské bla
ho“ a na sociální sféru jej přiblížíme oněm sekulari
zovaným utopickým projektům, od nichž bychom 
je rádi uchránili .

Shrnutí

Dovolte mi nyní krátké shrnutí . Aby nedošlo k mýl
ce, rád bych zdůraznil dvě věci:
 1 . Naší povinností je rozlišovat . Takto chápu i zá

klad svého odlišení křesťanských hodnot od hod
not údajně sourodých nebo blízkých .  Považuji 
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totiž křesťanství za něco zcela výjimečného, co 
nemůžeme klást do jedné řady s ostatními ná
boženskými či sekulárními systémy či naukami . 
Domnívám se, že je to proto, že křesťanství je 
vlastně do jisté míry pohoršením pro všechny, 
a to podle situace, v níž se nalézáme . Například 
dnes se sice v naší západní společnosti nachází
me v situaci, kdy musíme bránit instituce typu 
rodiny nebo státu, nemůžeme ale zapomenout 
na to, že tyto instituce, jinak velmi ctihodné 
a hodné podpory, nejsou ani v křesťanské per
spektivě absolutní . Stát je například potřebná 
instituce, může se však stát Leviathanem, který 
bude obtěžovat všechny občany vyjma několika 
vyvolených . Nebo: jakkoli dnes oprávněně hle
dáme konsenzus mezi různými náboženstvími, 
u křesťanství buďme trvale připraveni na to, že 
jeho stoupenci budou nakonec vždy trvat na jis
té výlučnosti oproti jiným náboženským a seku
larizovaným naukám .

 2 . Je namístě se ptát, v  čem tkví tato výlučnost . 
Domnívám se, že je v personálním základu křes
ťanské víry, která má – na rozdíl od židovství, 
které představuje jistě nezbytný základ – mno

hem konkrétnější podobu . Křesťané vidí v  Je
žíši Kristu osobu, jíž jsou přitahováni takovou 
silou, že se pokoušejí o  napodobování jejího 
smýšlení a života . Osobu, v níž poznávají Boží 
sílu a moc, dílo samotného Boha . Osobu, která 
má na ty, kteří ji chtějí následovat, docela tvrdé 
nároky . Pokud domyslíme věty z desáté kapito
ly Matoušova evangelia, uvidíme, že všechny, 
opravdu všechny lidské hodnoty, o nichž jsme 
se mohli domnívat, že jsou pravdivé, vznešené 
a krásné, jsou ve srovnání s následováním Ježí
še Nazaretského jen prach a popel . A pokud by 
byl někdo v pokušení tvrdit, že to možná platí 
pro všechny hodnoty, ale nikoli pro lidský život 
samotný, tak ať si v evangeliu najde toto: „Kdo 
nenese svůj kříž a  nenásleduje mne, není mne 
hoden . Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo 
ztratí svůj život pro mne, nalezne jej .“ Jakou vět
ší relativizaci všech lidských hodnot si lze vůbec  
představit?

Jiří Hanuš, historik, pracuje v Historickém ústavu Filo-
zofické fakulty Masarykovy univerzity, věnuje se evrop-
ským dějinám 19. a 20. století. 
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Seděl jsem nedávno v kanceláři stavebního úřadu 
v  centru velkého města, kde se náš investor radil 
s  milou a  vstřícnou referentkou, jak se v  projek
tu obytného bloku v  území vybombardovaném 
za druhé světové války vyvarovat prvků či situací, 
které by zkomplikovaly jeho projednání v  územ
ním řízení . Takovým tématem dle očekávání byly 
i  byty na nároží, jehož poloha byla dána trasová
ním existujících ulic, a bytům se tedy nedostávalo 
denního proslunění požadovaného vyhláškou . Jak 
architekti vědí, nároží domovních bloků z  logiky 
věci, tedy geometrie, při obvyklé délce uliční fa
sády nemají téměř žádnou fasádu dvorní . A již tak 
krátké dvorní fasády si v rohu stíní navzájem . Na 
nárožích tedy zpravidla nelze dosáhnout vyhláškou 
o  obecných technických požadavcích na stavby 
(č .  268/2009  Sb . /OTP/) požadovaného proslu
nění bytů . Proto referentka našemu investorovi 
radila, aby byty prohlásil za studia . V nich se sice 
nelze přihlásit k trvalému pobytu a při koupi se za 
ně platí zvýšená sazba DPH, ale zato nemusejí být 
prosluněna . Namítl jsem, že bych za vhodnější řeše
ní této situace považoval udělení výjimky z paragra
fu 13 vyžadujícího délku denního proslunění bytů, 
protože vyhláška takovou výjimku umožňuje . Paní 
referentka prohlásila, že její stavební úřad dosud ta
kovou výjimku nevydal a že neví, na základě čeho 
by ji vydat měl . Tato otázka mne zaskočila . Přece 
proto, aby se mohlo stavět město, aby se mohly uli
ce obestavět bloky, aby ulice měly nároží, jak je ve 
městech obvyklé . Jaký jiný důvod lze pokládat za 
legitimnější? Zde, v historickém městě, by výjimky 
měly být udělovány jako na běžícím pásu . To proto, 

Architekti v ofsajdu

Petr Pelčák 

že dle českého stavebního práva není možné posta
vit město . Lze dle něj postavit pouze modernistická 
sídliště . 

Jak již víme, všechny byty musejí být prosluně
ny čili obráceny ke slunečným stranám . Na lou
ce jistě lze volně rozestavěné domy orientovat ke 
slunci . Ale ve městě existují ulice vedoucí různými 
směry, a  tak zde požadavek proslunění nelze vždy 
splnit . A  stejně tak na nárožích, kde si dvorní fa
sády sbíhající se v rohu navzájem stíní . Dle našich 
právních i  technických předpisů lze tedy stavět 
pouze domovní bloky s prázdnými rohy čili ulice 
bez nároží . Navíc dle vyhlášky o obecných požadav
cích na využití území (č . 501/2006 Sb .) musí být 
vzdálenost protilehlých obytných domů větší než 
sklopená výška vyššího z nich . Naše stavební právo 
tak umožňuje pouze vznik bezforemných prostorů 
s  velkými odstupy staveb, tedy modernistického 
sídliště . Ve městech jsou přece ulice užší než výška 
jejich domovních front . Např . v Brně je standardní 
šířka ulic z doby jeho přestavby na moderní město 
v 19 . století dvojí: 16 a 19 metrů . Přitom domov
ní fronty tvořící tyto ulice jsou vysoké přibližně  
20 metrů . 

Tím, že naše stavební předpisy zakazují stavět 
městské ulice, však náš problém nekončí . Také další 
právo uplatňované v územním řízení vede k ničení 
krajiny, desurbanizaci a vzniku sídelní kaše . Napří
klad nařízení vlády č . 272/2011 Sb . ustanovuje hlu
kové limity v  chráněných venkovních prostorech 
staveb . Tím předepisuje, že hluk se neměří uvnitř 
obytné místnosti, nýbrž dva metry před její fasádou 
ve venkovním prostoru . Jsme tedy jediným státem 
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v Evropě, který ignoruje skutečnost, že obytné míst
nosti mají fasády a okna . A to má zásadní dopad na 
(ne)povolování obytné zástavby v našich městech . 
Když totiž vyprojektujeme normální ulici se dvěma 
protilehlými městskými domovními bloky, které dle 
předpisů musejí mít parkování vyřešeno ve své plo
še, výpočtový hluk způsobený automobily obyvatel 
obou bloků přesahuje dovolené limity a hygienická 
stanice vydá k záměru záporné závazné stanovisko, 
stavební úřad tudíž stavby nepovolí . Co tedy zbývá: 
nestavět husté ulice s obytnými bloky ve městech, 
ale rozdělit jejich zátěž za město do tisíce domeč
ků v krajině . Stejně tak nelze obytné domy stavět 
v místech, která již svou podstatou hlučná jsou – 
čili podél živých ulic, tedy opět ve městech . Přesně 
tam, kde se dříve stavělo nejvíce, protože živé ulice 
a  náměstí byly vždy pro bydlení velmi atraktivní 
(a v zahraničí jsou atraktivní dodnes) a také proto, 
že takové město je efektivnější a provozně úsporněj
ší . Ti, kterým takové prostředí nevyhovuje, si prostě 
najdou bydliště na tichém předměstí . 

Dalším nástrojem, který u nás znemožňuje sta
vění měst a vyhání jejich obyvatelstvo do příměstské 
krajiny, kterou ničí stejně jako města, jsou územní 
plány, resp . jejich poškození nekvalifikovanými roz
hodnutími správních soudů, které de facto zrušily 
už tak problematicky nastavený proces územního 
plánování . O co jde? Územní plány představují ob
cemi stanovená pravidla nakládání s územím (míst
ní právo), čili jsou právními pravidly schválenými 
a vydanými samosprávou obcí . A obce v těchto pra
vidlech vždy stanovily, která kritéria jsou dle jejich 
vůle v plánu závazná a která směrná . A také stanovi
ly, jakým způsobem lze se směrnými regulativy za
cházet, zatímco ty závazné je možné změnit pouze 
změnou územního plánu, tedy několik let trvajícím 
procesem . Rozdělení regulativů na závazné a směr
né bylo (a  má být) základním prvkem územního 
plánování, které vychází z  předpokladu, že tvůrce 
územního plánu nemůže znát celé území města do 
nejmenšího detailu a  že naopak investor se svým 

konkrétním záměrem zpracovaným autorizovaným 
architektem zná situaci a problémy v konkrétním 
místě lépe a může je na míru šitým řešením vždy 
vyřešit lépe než zpracovatel územního plánu v mě
řítku 1 : 25 000 . Aby však nemohlo být jednotlivé 
řešení prováděno na úkor celku či na úkor ostat
ních, stanovil územní plán zásadní kritéria a regu
lativy závazně, zatímco ostatní mohl předepsaným 
způsobem upravovat odbor územního plánování 
čili odborníci zaměstnaní městem . Takový postup 
zohledňuje skutečnost, že města jsou živými orga
nismy, jejichž rozvoj se řídí živým procesem územ
ního plánování, který vykonávají na základě potřeb 
města odborníci jím zaměstnaní . A právě tento pro
ces nutný pro zdárný život měst naše správní soudy 
svými spornými rozsudky zničily a dovršily proces 
započatý samotným stavebním zákonem z  roku 
2006 (o  jehož nekvalitě již není pochyb ani mezi 
laickou veřejností), když v letech 2013 a 2014 zru
šily směrnou část regulativů územních plánů a tyto 
regulativy učinily závaznými a podrobily je složité
mu a zdlouhavému procesu projednávání a schva
lování . Tím nejenže zasáhly do  rozhodovacích 
pravomocí obcí, ale dovršily také popravu živého 
procesu územního plánování a  z územních plánů 
učinily mrtvé dokumenty . Vše v nich je závazné, 
přikázané a vše v nich regulované lze změnit pou
ze změnou územního plánu, což je de facto stejný 
proces jako jejich nové pořízení, tedy proces trvající 
několik let . Přitom rozdělení tvrdosti regulativů na 
závazné a směrné je zásadní systémovou věcí struk
tury územního plánu . Kdyby pořizovatelé takto 
zmrzačených územních plánů, tedy obce, a zpraco
vatelé těchto plánů, tedy urbanisté, věděli, že regu
lativy nemohou být dvojího charakteru, vznikly by 
od počátku zcela jinak koncipované územní plány . 

Správní soudy změnily zcela zásadním způso
bem pravidla územního plánování retroaktivně, bě
hem hry . Přitom české územní plány jsou v drtivé 
většině pořízeny zastaralým způsobem vycházejícím 
z deklarace Athénské charty, sepsané avantgardními  
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levicovými architekty na palubě lodi Patris II v Egej
ském moři v roce 1933 . Jejich technokratické a so
ciálněinženýrské vidění světa rozřezalo celistvé tělo 
města dle funkcí a požadovalo je nadále organizovat 
dle funkčního zónování, tedy jeho živý organismus 
rozdělit na plochy pro bydlení, výrobu, rekreaci 
a  funkci smíšenou . Ale co to je výroba ve společ
nosti, která již prakticky nic nevyrábí? Jistě, dříve 
tu byly hutě a zbrojovky, vyráběla se ocel a obrněné 
transportéry . To byly výrobní procesy, které se těž
ko slučovaly s bydlením . Ale dnes jsou hutě pusté 
a  prázdné a  těžkou zbrojní techniku nakupujeme 
ze sousedního Rakouska . Přitom jsou v územních 
plánech předepsány tisíce hektarů výrobních ploch, 
kam se nesmí umístit nejen bydlení, ale ani to, co 
v dnešní době skutečnou výrobou je, třeba tvorba 
IT programů, která vzniká v kancelářích a nikoliv ve 
výrobních halách . A tak paradoxně bydlení, funk
ce, která je zásadním ukazatelem kvality prostředí, 
dnes nesmí být dle našich územních plánů umís
těno v  plochách výrobních a  jen omezeně může 
být v plochách smíšených, ve kterých však není co 
umístit, protože divadla, koncertní sály a muzea ne
stavíme v takovém počtu, aby plochy smíšené zapl
nily . Naše územní plány tak zcela nepochopitelně 
chrání funkční plochy pro komerci a  administra
tivu, tedy pro byrokracii, před možností umístění 
obytných budov . Navíc hranice těchto funkčních 
ploch byly v územních plánech stanoveny směrně, 
obce je mohly upravovat, dnes jsou závazné, upra
vovat je nelze . 

Totéž platí o  indexu či koeficientu podlažních 
ploch (dále jen IPP/KPP), které byly v územních 
plánech uvedeny jako ukazatele zátěže území, např . 
pro výpočty a modelování dopravy nebo pro kalku
lace počtu jeho uživatelů či obyvatel a pro určení 
potřebné občanské vybavenosti, např . škol . Také 
tyto IPP/KPP mohly dříve obce upravovat, dnes 
rozhodnutím soudu nesmějí . Navíc IPP/KPP se 
začaly používat jako závazný regulativ možné veli
kosti povolované stavby . Čili například na pozemku 

o velikosti 1 000 m2, což je luxusní rozloha parce
ly, která dnes např . v Brně přijde nezasíťovaná na 
13 milionů korun, je pro plochu rodinného domu 
v územním plánu často předepsán IPP/KPP 0,2 . Je 
tedy možné na něm postavit 200 m2 velký rodinný 
dům . Když odečteme plochu garáže pro dvě auta 
a  nutnou plochu skladů a  technických místností, 
zbude stavebníkovi 120 m2 hrubé podlažní plochy 
pro vlastní obytnou stavbu, ze které opět po ode
čtení plochy konstrukcí a schodiště zůstane 100 m2 
skutečné obytné plochy . To je o 20 m2 menší výmě
ra než ta, kterou naše legislativa určuje jako hranici 
sociálního bydlení, jež je 120 m2 . Koupíteli si tedy 
parcelu o 1 000 m2, pak vězte, že na ní bez změny 
územního plánu, která by navýšila IPP/KPP a která 
trvá nejméně 3 roky, smíte postavit obytnou stavbu, 
která je asi o 15 % menší než zákonem velikostně li
mitovaný sociální byt . (Evropské státy mají progra
my zajištění bydlení sociálně slabých skupin oby
vatelstva, většinou formou výstavby bytů s nízkým, 
protože dotovaným nájmem . Česká republika žád
ný takový program nemá a jedinou formou podpo
ry stavby malých bytů, tedy těch do velikosti plochy 
120 m2, je zvýhodněná sazba DPH při jejich prodeji 
z obvyklých 21 na 15 % . Takto velikostně limitova
né byty jsou našimi právními předpisy pokrytecky 
nazývány sociálním bydlením .) Přitom předepsaný  
IPP/KPP  0,2 pro území rodinných domů je na
prostým nesmyslem, neboť i prvorepublikové vilo
vé čtvrti, tedy luxusní obytná prostředí, mají zástav
bu daleko hustší . 

Tento příklad jen ilustruje skutečnost, že téměř 
pro každou stavbu je v  naší zemi potřeba změna 
územního plánu . A to také proto, že ony „měkké“ 
regulativy, které posuzovaly a  upravovaly odbory 
územního plánování a  jež umožňovaly přizpůso
bit územní plán konkrétním stavebním záměrům, 
pokud naplňovaly jeho smysl, soudy zrušily . Např . 
ve městě Brně však byly i ony tři roky trvající „tvr
dé“ změny územního plánu naposledy provedeny 
v  roce 2009 pro žádosti podané  roku 2007 . Tedy 
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pro stavební záměry starší 12 let . Po tuto dobu tedy 
trvá ve velké části města faktická stavební uzávěra . 

Ve Vídni je ročně provedeno v průměru 50 úprav 
územního plánu . Vídeňský plán využití území je 
přitom nesrovnatelně liberálnější a velkorysejší než  
územní plány české, takže jeho úpravy je třeba 
provádět jen pro skutečně zásadní změny využití 
území . Přesto se nabízí jednoduché srovnání: máli  
Brno přibližně 30 % obyvatel Vídně, mělo by tu 
být při zachování proporce Vídně ročně provede
no 15 změn . Tedy např . od roku 2007 do letoška 
150 změn pro velké či urbanisticky podstatné pro
jekty . Ale ona nebyla provedena ani jedna! Přitom 
dle průzkumů Světové banky je Česká republika na 
127 .  místě v  komplikovanosti získání stavebního 
povolení . V délce správních termínů určených le
gislativou je dokonce až na 165 . místě ze 185 po
suzovaných zemí světa . Nutno ovšem zdůraznit, že 
Světová banka zkoumala kritéria naplnění základní 
lidské potřeby a práva si obstarat obydlí, tedy dél
ku a  právní rámec stavebního řízení . Další řízení 
nezkoumala, protože pro povolení stavby domu je 
ve světě potřeba pouze jedno rozhodnutí . V České 
republice tomu tak není, zde je nutné ještě před sta
vebním povolením provést změnu územního plánu 
a poté získat územní rozhodnutí, což jsou roky trva
jící procesy (jak vidíme na příkladu Brna nejméně 
12  let) . Vezmemeli tedy v  úvahu bezprecedentní 
komplikovanost našeho povolovacího procesu, vy
jde najevo, že jsme pravděpodobně zemí, kde se lze 
nejhůře na světě domoci povolení ke stavbě domu! 

Možná také proto je u  nás ve srovnání se zá
padní Evropou nízký počet bytů na  1 000 oby
vatel, např . téměř o stovku nižší než v sousedním 
Rakousku (ČR  469, Rakousko  555) . Ze západní 
Evropy mají nižší počet bytů kromě donedávna 
chudého Irska a malého Lucemburska pouze bývalé 
koloniální velmoci Velká Británie, Francie a Nizo
zemsko se značným podílem obyvatel původem ze 
zemí třetího světa s jinými životními a kulturními 
návyky . Přitom dle evropských statistik je průměr

ná velikost bytu v EU 95,9 m2, v České republice 
však pouze 78 m2, tedy 81 % průměru EU . Když 
však spočteme průměrnou plochu bytů pouze zápa
doevropských zemí vč . Islandu, Norska a Švýcarska, 
tedy Evropy bez zemí bývalého sovětského bloku, 
je průměrná velikost západoevropského bytu téměř 
108 m2, čili plocha průměrného českého bytu tvoří 
jen 72,5  % evropského . Pokud by se měla  Česká 
republika dostat na evropský průměr velikosti bytů, 
musely by se ty existující (dle výsledků sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2011 to bylo 4 756 572 bytů) 
zvětšit o 150 milionů m2 . Ročně se však v České 
republice dokončí asi 28  tisíc bytů, z  toho 15  ti
síc v rodinných domech . V roce 2017 bylo v naší 
zemi postaveno pouhých 300 bytových domů . 
Byty v nich mají průměrnou velikost 2 + 1 a plochu 
52 m2 . Pro dosažení plochy průměrné evropské ve
likosti bytů by se u nás musely postavit 2 miliony 
bytů dnešní průměrné velikosti . 

Velikost bytu je zásadní ukazatel životního stan
dardu . Nikdo nepochybuje, že máli architekt pro 
návrh bytu k dispozici více plochy, bude navržený 
byt komfortnější pro život, stejně jako asi nikdo 
nebude zpochybňovat, že ve větším bytě se bydlí 
lépe než v malém . Možná i  to je jeden z důvodů, 
proč Českou republiku v  poslední době opusti
lo 8,8 % občanů v ní narozených, což je přibližně 
dvakrát větší podíl než v západoevropských zemích, 
a  počet českých emigrantů stále roste  – zatímco 
v roce 1997 emigrovalo z ČR 805 obyvatel, v roce 
2017 již 17 684 . Pokud je mi známo, interpretací 
tohoto faktu se nikdo nezabývá, nikdo nezkoumá, 
kdo tvoří oněch 8,8 % populace a proč se rozhod
li trvale žít v zahraničí . Mohu se tedy mýlit, když 
budu tvrdit, že ti, kdo se rozhodli odejít, jsou lidé 
v drtivé většině schopní, šikovní, pracovití a vyso
koškolsky vzdělaní . Možná odešli také proto, že 
v České republice je tak těžké bydlet ve městě, pro
tože opravdová města zde z důvodů majících původ 
v domácím právu nelze stavět . Proto také letos cena 
metru čtverečního nového bytu v Brně dosáhla ne
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uvěřitelných 100 000 korun . Přitom revidovaná Ev
ropská sociální charta Rady Evropy, kterou v roce 
1996 přijala i  Česká republika, zavazuje signatáře 
k „podpoře dostupnosti bydlení přiměřené úrovně“ 
a ke „stanovení cen bydlení tak, aby byly přiměřené 
těm, kteří nemají dostatek prostředků“ . Skutečnost 
je však taková, že dle průzkumu nákladnosti bydlení  
v  Evropě, který provedla poradenská společnost 
Deloitte, je bydlení v Česku nejnákladnější . Zatím
co v dosud nejdražší Velké Británii lze byt o ploše 
70 m2 pořídit za 10 průměrných ročních výdělků, 
v ČR roku 2017 za 10,9 . Tato situace vede k tomu, 
že se ve  městě staví jenom malé byty . Garsoniéra 
o ploše 28 m2 se v Brně dnes prodává za 2,6 milio
nu korun . Ale jak lze žít v bytě o ploše 28 m2? (Na
bízí se připomenout předválečné Československo 
a  jeho velikostní limit tzv . bytů pro chudé 35 m2 
daný zákonem z  roku 1936 .) 110  tisíc lidí, kteří 
v Brně pracují, proto nežije ve městě, ale za hrani
cemi jeho správního obvodu . Město, kterému tak 
uniká 1,5 miliardy korun daňových výběrů ročně, 
však těchto 110 tisíc lidí denně zatěžuje, minimál
ně dojížďkou do práce automobily či požadovaný
mi veřejnými službami . Generují přitom dopravní 
zácpy a emise v ovzduší, které by nevznikaly, kdyby 
bydleli ve městě a alespoň část z nich užívala veřej
nou dopravu . O negativech suburbanizace, ničení 
krajiny a počínání odporujícího ekologii i  zdravé
mu rozumu nemluvě . 

Nejsme tedy schopni stavět města a ta zděděná 
ničíme . Ve stavbě a podobě města se přitom sjed
nocují všechny aspekty podmiňující vznik budov: 
dějiny, umění, architektura, politika, hospodářský, 
společenský a kulturní život . Nezájem o osud měst, 
který česká společnost projevuje, je tedy nezájem 
o svůj vlastní osud, o sebe sama . 

Přitom město jako zhmotněná forma života spo
lečnosti, tedy sdílených zvyků a hodnot, je výchozím  
bodem i smyslem architektury . A architektura je zá
kladním kamenem a  současně prostorem kultury . 
V  závěru své stěžejní knihy Moderní architektura. 
Kritické dějiny britský historik a  teoretik architek
tury Kenneth Frampton rozvádí, že kulturní vý
znam zemí v oblasti natolik svázané s penězi, jako 
je architektura, není totožný s  jejich hospodář
ským významem . Tvrdí, že pro čtyři země, v nichž  
dlouhodobě vzniká architektura mimořádné kvali
ty, totiž Finsko, Francii, Španělsko a  Japonsko, je 
společným faktorem zájem a péče státu o vznik sta
vební kultury: „Dobrá architektura vychází stejně 
tak z  architekta jako z  osvíceného klienta a  tento 
princip platí pro jednotlivce i  pro národní státy . 
Ať tak či onak, veškerá architektonická produkce 
[těchto čtyř zemí] se do značné míry opírá o fede
rální, městskou či společenskou záštitu, doplněnou 
různými druhy institucionální a soukromé podpo
ry . Bez odpovídající záštity nelze dosáhnout kvalitní 
úrovně celkové produkce ani tuto úroveň udržet, 
protože výstavba je veřejným uměním, které vyža
duje velkou angažovanost společnosti stejně jako 
vysokou úroveň investic a vhodné stavební kapacity 
řemeslnické i průmyslové výroby .“ 

Nic z tohoto výčtu u nás nenajdeme . Takže po
kud budeme hledat viníky současné degenerace 
našich měst, architekti to nejsou . Ti svoji přiroze
nou partii dávno hrát nemohou, protože naše práv
ní a společenské prostředí jim nedovoluje postavit 
ulici a  tedy ani město . Česká společnost je svými 
pravidly a chováním vytlačila do ofsajdu – do po
stavení mimo hru . 

Petr Pelčák je brněnský architekt.
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Proč je současná Evropa nudná?
Evropa, a především Evropská unie, je dnes skuteč
ně spjata s pocitem tíhy a únavy . Je to znát v dis
kusích po brexitu . Přitom se stále opakují pokusy 
reaktivovat nadšení pro evropský projekt . 

Je těžké zpívat Ódu na radost s opravdovou radostí. 
Možná je už na čase říci, že se projekt, který vzni
kl po druhé světové válce, začal vyčerpávat – pře
devším z kulturních důvodů . Unie se velmi rychle 
vzdálila pozicím, z nichž původně vyšla . 

Protože došlo k jejímu rozšíření?
V  tom to není . Výstižně věc pojmenoval Jan Pa
vel  II ., když mluvil o dvou plicích Evropy, i když 
jeho výpověď byla později často banalizována . Roz
šíření představovalo po studené válce šanci na sku
tečné kulturní obohacení kontinentu . Ale k tomu 
nedošlo . 

Obě plíce nemohou fungovat v jednom organismu? 
Podobné úvahy zacházejí příliš daleko . Dnes na 
obou stranách vystupuje do popředí vysoký stupeň 
nevědomosti, nechuti a  vzájemného podezírání . 
Chybí empatie a snaha porozumět . 

Co za tím je? 
Doktrinářství . Současná EU chce mluvit jménem 
Evropy, ale dnes představuje příliš doktrinářskou 
vizi . Jakmile se projekt začne odtrhávat od reálného 
podloží hodnot a kultury, přestává být srozumitelný 
a stává se z něj abstraktní konstrukce udržovaná při 
životě kvůli vlastním zájmům .

Rozdíl mezi Polskem a zeměmi našeho regionu na jed-
né a západní Evropou na druhé straně tkví v komu-
nismu – oni s ním nemají zkušenost, ale nás zkušenost 
s ním ovlivnila. Možná Západ to, co jsme zažili, ne 
zcela pochopil.

EU se odvrátila od křesťanství  
a od latinské kultury, proto je nudná
Rozhovor s Markem Cichockým

Agaton Koziński

Polský filosof, historik a politický myslitel Marek Cichocki (1966) – známý čtenářům Kontextů ze svých 
esejů (Kulturní schizma Západu, Hliněné skořápky starého Říma) – vydal letos na jaře knihu Sever a Jih. 
Texty o  polské kultuře a dějinách . Obsahuje šest úvah, jež spojuje otázka, jaké jsou ideové kořeny polské 
společnosti, a autor v nich zdůrazňuje, že „polská forma“ nemůže trvale existovat bez „zakořenění v kultuře 
Jihu a v dědictví romanitas“ . Autorovi však nejde pouze o historii, ale také o velice aktuální otázky týkající 
se polské a evropské současnosti . Cichockého nezaujatý vhled nám umožňuje učinit si představu o tom, 
co je ve hře při prosazovaných reformách v Polsku, o jeho vztazích s Evropskou unií – ale i o budoucnosti  
této instituce . 
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Komunismus a nacismus jsou dvě základní zkuše
nosti, jimiž si obyvatelé naší části Evropy prošli . 
Byly to hluboké a  traumatizující zkušenosti, které 
v lidech zanechaly velice silnou a dodnes viditelnou 
stopu . Ale v Polsku je zkušenost s nacismem a ko
munismem spjata s tím, že jsme se v odporu proti 
nim rozhodli odpovídajícím způsobem .

V tom smyslu, že Poláci s jedním i s druhým totalita-
rismem bojovali? 
Ano . Zaplatili jsme obrovskou cenu . Myslím, že 
Francie, ale i  jiné západní země na to připraveny 
nebyly . 

Kdyby se podařilo ve Francii po druhé světové válce 
nastolit komunismus, myslíte, že by tam byl dodnes? 
Pochybuji, že by se Francouzi dokázali odhodlat 
a postavit se proti němu . Poláci se rozhodnout do
kázali . To, že jsme zaplatili tak vysokou cenu, má 
však svoji zvláštní váhu: dnes o sobě můžeme uva
žovat jako o  těch, kdo se definitivně postavili na 
správnou stranu .

Dnešní asymetrie mezi západní a  střední Evropou 
však spočívá především ve vlastněném bohatství. Tato 
asymetrie je důsledkem komunismu – v tomto smyslu 
jsme asi na správné straně nebyli. 
Má to samozřejmě obrovský význam, promítá se to 
do civilizačních otázek . Ale pokud jde o  kulturu, 
nemyslím si, že jsme chudšími bratranci ze střední 
Evropy, kteří musejí úrovně Západu teprve dorůst . 
Západ nám neurčuje kulturní vzory . Naše kultura 
má dostatečnou vážnost na to, abychom byli mode
lem sami sobě – a byli právě tímto způsobem trva
lým elementem Evropy . 

Chcete tím říci, že současný mýtus Polska, jež chce do-
hnat nebo předehnat Západ, je v zásadě falešný – pro-
tože musíme dohánět především sami sebe? 
Zkušenosti posledních dvou set let způsobily, že 
jsme se v prvé řadě cvičili ve strategii dohánění . Od 

doby záborů jsme neustále museli dorůstat do míry, 
která nám byla určena na Západě nebo na Východě . 
V tomto smyslu jsme byli vklíněni mezi Petrohrad 
a  Berlín, Vídeň a  Paříž . Formy modernizace byly 
především formami vypůjčenými z uvedených im
periálních metropolí .

Výjimkou bylo meziválečné období.
Ale to bylo velice krátké . Skutečné možnosti se před 
námi otevírají až nyní . Je otázka, budemeli schop
ni je využít . Ale stojí za to se podívat na tyto výzvy 
i  z  jiné perspektivy . Dělení Východ–Západ není 
jediné, které je v naší kultuře přítomno . Dokonce 
není ani tím nejdůležitějším . 

Ve své nové knize hovoříte o ose Sever–Jih. Dělicí čáru 
mezi Severem a Jihem tvoří Rýn a Dunaj. 
Je to hlavní dělicí osa v  evropské kultuře . Polská 
kultura ji skvěle sleduje, neboť jsme absolvovali ty
pickou cestu vytváření vlastní kultury – od Severu 
k Jihu . 

Nebo spíš od Jihu k Severu, protože kultura se nejdříve 
rozvíjela v  jižní Evropě a  teprve později se šířila na 
Sever. 
Ale barbarský Sever přece nejdřív zamířil na civili
zační Jih, aby ho zničil . Teprve později se ukazuje, 
že se Jih stává pro Sever rozhodující inspirací . Tímto 
způsobem vznikala evropská kultura . To je také nej
důležitější vztažný bod pro Evropu včetně Polska . 
Řím, Benátky, celý jih po celá staletí představoval 
základní schéma, na něž se odvolávala polská kultu
ra . Naše elita z období „zlatého věku“ v šestnáctém 
století získala vzdělání především v Padově . Dá se 
dokonce mluvit o neformálním klubu „Padovanů“ 
na vrcholných místech polské moci . 

Protože tam tehdy byla nejlepší univerzita. Dnes se 
jezdí do Oxfordu nebo Cambridge. Změnil se směr. 
Ale to nic nemění na faktu, že dělení Sever–Jih je 
v  Evropě prvním a  základním dělením . Z  něj se 
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 vyvozuje evropská kultura, která se později samo
zřejmě dále vyvíjela, v souladu s dějinnými změna
mi . Řím se posouval do různých míst – do Německa 
a Francie nebo do Ruska – a s ním i zdroje civilizace .  

To jsou dějiny. Jakou váhu mají tyto rozdíly v součas-
nosti? Kde je třeba v dnešní Evropě hledat život? Z Ev-
ropy se stává v souladu s vizí známou z knih Michela 
Houellebecqa velké muzeum pro turisty z Číny.
Děje se tak proto, že jsme ztratili kontakt s vlastní
mi prameny, odvrátili jsme se od nich . Navíc mám 
rovněž dojem, že současný nápad s evropskou inte
grací spočívá v odvratu od těchto pramenů, v pře
rušení kontaktu s nimi . 

Už dříve jste mluvil o  tom, že se Evropa odtrhla od 
vlastních hodnot – ale celý ten útok na Polsko, který 
spustila Evropská komise ve věci údajného porušování 
zákonnosti, vycházel z toho, že naše země tyto hodnoty 
údajně pošlapala. 
V celé diskusi o evropských hodnotách je hodnot 
velice poskrovnu . Jde zde spíš o  určitý pořádek, 
o zájmy, o udržení struktury a rovnováhy, o udrže
ní situace, v níž jedni mají převahu nad druhými . 
Mámeli hovořit o hodnotách vážně, je třeba sáh
nout hlouběji, do podloží kultury a dějin . Skutečné 
nebezpečí degradace evropského projektu spočívá 
v tom, že se stane výlučně nástrojem realizace ně
čích ekonomickoprávněpolitických zájmů a cílů . 
Existuje silné pokušení tyto cíle optimalizovat je
jich odtržením od kultury a tvrdit, že evropská kul
tura už nemá žádný smysl, že se stala pouhou de
korací, folklórem . Přitom kultura je po celou dobu 
zásadním místem zakořeněnosti . Bez ní nebude mít 
evropský projekt budoucnost . 

Každý Evropan přece po celou dobu ví, kdo byl Platón 
nebo svatý Augustin. 
Ale zároveň se EU zjevně odvrátila od takových 
zdrojů evropské integrace, jako jsou křesťanství 
nebo latinská kultura . Nedá se přehlédnout, že se 

 současná Evropa stala nudnou a  v  řadě svých di
menzí neplodnou právě z toho důvodu, že přestala 
být v kontaktu se svými prameny . 

Možná tyto prameny zjalověly?
Co bylo historicky silou umožňující Evropě, aby 
se po krizích znovu obnovila? Další znovuzrození . 
Všechna spočívala v návratu k pramenům a v jejich 
novém přečtení . Dnes se Evropa stala nudnou prá
vě proto, že už není schopna se obnovovat . Uvízla 
ve statu quo, k němuž není alternativa .

Jsou tři hlavní evropské zdroje: dějiny, křesťanství 
a  právní řád. Od prvních dvou se současná Evropa 
skutečně odtrhla, ale třetí zdroj je hýčkán, považují jej 
za hlavní pilíř EU, alespoň to tak chápe přinejmenším 
místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. 
Právo je podstatným a  neodmyslitelným pojivem 
řádu a jeho blahodárných účinků . Vymyslili je Ří
mané; v  tom smyslu je idea vlády zákona jedním 
z historických zdrojů Evropy . 

Sever se vydal na Jih a přinesl si odtamtud to, co bylo 
nejcennější – včetně římského práva. 
Ovšem právo nemůže být jediným a výlučným vy
jádřením řádu . Musí být zároveň výrazem etických 
rozhodnutí . Když dnes sleduji debatu na téma zá

Marek Cichocki. Foto Patrycja Mic.
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konnosti v EU, slyším v prvé řadě slova o pořádku 
a zájmech nebo o nutnosti zachovat status quo – ale 
nic o axiologii a o kultuře, a tedy o tom, jak chápat 
naši evropskou identitu . 

Proti Polsku byla zahájena procedura sedmého článku 
s jasnou výhradou porušení principů zákonnosti. Podle 
Franse Timmermanse to máme být my, kdo narušuje 
svět hodnot, který je popsán ve druhém článku Lisa-
bonské smlouvy.
Víte, že ve druhém článku jsou výčtově vyjmeno
vány další zásady, které nás vzájemně zavazují . Zá
konnost je jednou z nich . Nechci se stavět do role 
obhájce všech změn v systému spravedlnosti, které 
byly v Polsku v poslední době zavedeny – navíc jsme 
svědky toho, že vládnoucí moc od nich částečně  
ustupuje –, ale je třeba mít na paměti, že zákonnost 
je idea, již politické uspořádání naplňuje různými 
metodami . 

Je pravda, že na fóru EU jednoznačná definice zákon-
nosti dohodnuta nebyla.
Rozdělení moci je přece v  různých zemích uspo
řádáno různým způsobem . Je to dáno tím, že zá
konnost v každé zemi vyplývá rovněž z  její právní 
a politické kultury a z jejích dějin .

Evropská komise Polsku vytýká nejen organizační 
změny v  oblasti spravedlnosti, ale také rozhodnutí, 
která jsou v  rozporu s  ústavou – konkrétně s  výroky 
Ústavního soudu. Upozornění vlády, že ony výroky 
byly vydány v rozporu se zákonem, nebere Komise na 
vědomí. 
Pro jedny bude pokus o reformu soudnictví poru
šením pravidel, pro druhé nezvládnutý politický 
konflikt .

V  této souvislosti má jít o  reformu té nejposvátnější 
věci v EU, jinými slovy o reformu právního systému. 
Může se Evropská komise stavět do role strážce zákona 
v členských zemích?

Přál bych si, aby kontrola tohoto typu probíhala 
v  rámcích kultury a  politickoprávního systému 
v Polsku . Musíme být schopni se tohoto uspořádání 
držet, a tedy umět se sami zadržet, jakmile se objeví 
nebezpečí, že překročíme hranice . A zrovna to, co 
se stalo kolem Ústavního soudu, bylo podle mne 
příkladem ústavní krize . Obě moci se zablokovaly 
v  politickém sporu  – tento konflikt neměl dobré 
řešení . Chyběla odpovědnost za celek . 

Právě při této krizi se projevily nedostatky polské ústavy. 
Ale měla by ji interpretovat samotná Evropská komise 
a být na její stráži, jakmile uzná, že je porušována? 
Myslím, že ne . Evropská komise nemá být strážky
ní ničí ústavy, protože není ústavním soudem, je 
administrativním orgánem se slabým politickým 
mandátem . 

Takže Evropská komise překročila svůj mandát, když 
z toho důvodu spustila proceduru sedmého článku?
Ano . Komise si sama přiznala právo zahájit proce
duru sedmého článku a vytvořila si pro sebe nové 
pravomoci . Tento postup byl od samotného počát
ku kontroverzní a kritizovali ho právníci z ostatních 
institucí EU . Nyní však jeho spuštění vytváří prece
dens, a na tom, že se tento precedens objevil, máme 
podíl i my sami . 

Při vyjednáváních, která Polsko kolem tohoto procesu 
vedlo, žádná ze zemí nezpochybnila jeho smysl. 
Byl bych nerad, kdyby se Komise stala rozhodčím 
v  otázkách týkajících se politického zřízení v  jed
notlivých členských zemích . Nepřísluší jí rozho
dovat o tom, bylyli porušeny zásady zákonnosti či 
nikoli . 

Ale neznamená to, bez ohledu na to, jak skončí konflikt 
kolem sedmého článku, že ho Komise už vyhrála? „Zle-
galizovala“ přece proceduru, kterou sama vytvořila. 
Konflikt kolem reformy soudnictví v  Polsku se 
může přičinit o  další změny uvnitř EU . V  jeho  

???
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důsledku bude Komise krok za krokem získávat – 
za souhlasu části členských států, které na tom bu
dou chtít vydělat  – nové kontrolní kompetence . 
Tak tomu bylo v případě migrační krize .

Komise vypracovala rozdělovník, podle nějž měly jed-
notlivé země přijímat migranty.
Právě . Dnes jsme svědky toho, že podobná opatření 
se Evropská komise snaží uplatnit v případě nového 
rozpočtu EU .

Podmiňování přidělení evropských prostředků dodržo-
váním pravidel právního státu.
Uvidíme, jak Komise tento mechanismus definuje . 
Budeli její úkol čistě administrativní, nebo jestli 
si sama přizná kompetenci korigovat nesprávné – 
v  jejím hodnocení  – změny v  politickém uspo
řádání v  jednotlivých zemích EU pod faktickou 
hrozbou finančních postihů . Nastaneli druhý pří
pad, objeví se vážná otázka: Kdo bude kontrolovat  
kontrolora?

Evropská komise – jak vyplývá z jejího návrhu – chce, 
aby konečné rozhodnutí patřilo jí a Evropské radě. 
Je tu ještě jeden problém . V  takové situaci se zá
kon, který má EU spojovat, stane ve stále větší míře 
nástrojem nátlaku, ne výrazem sdílených hodnot . 
V onom sporu je málo diskuse o společných hod
notách, naopak je jí hodně, pokud jde o shora de
finované zásady a také o jejich administrativní vy
máhání . EU chce být normativní síla, ale založená 
na legitimizaci ne skrze podíl, ale prostřednictvím 
efektu .

Máte na mysli situace, které nastaly, když země Vise-
grádské skupiny – bez Polska – byly na fóru Evropské 
rady přehlasovány v otázce rozdělení migrantů? Tyto 
země protestovaly, ale byly nuceny přijmout politiku, 
s níž nesouhlasily. 
Ano, jde o způsob jednání, u něhož jde především 
o výsledný efekt . A  tím má být udržení pořádku, 

status quo mezi členskými státy, který vznikl po 
rozšíření . To vzbuzuje moje hlavní obavy . Pokud 
jde o vládu práva, je situace ještě složitější . 

V jakém smyslu? 
Nechci obhajovat všechny aspekty reformy v  ob
lasti spravedlnosti v  Polsku . Dokonce je možná 
i  dobře, že v  některých otázkách chuť vládnoucí 
garnitury zavádět změny – vyplývající z velké čás
ti z politického konfliktu – zůstala omezena, neboť 
selhaly vnitřní zábrany . Ale v EU musí být závazná 
všeobecná zásada, že otázky týkající se politického 
uspořádání se řeší konsenzuálně . Nedovedu si před
stavit situaci, kdy jsou změny v této oblasti bloko
vány administrativními opatřeními, bez ohledu na 
vnitřní politickou logiku jednotlivých zemí . Toto 
ve mně vyvolává znepokojení, protože to může vést 
ke zneužití při pokusech o udržení statu quo, který 
je často postaven na nerovnostech . 

Můžete tuto myšlenku blíže rozvinout? V čem spočívá 
status quo nerovnosti? 
Komise chce postavit Polsko na pranýř v otázce čer
pání fondů podmíněných  vládou zákona v  zemi, 
i  když u nás neexistuje žádný systémový problém 
s  možnou defraudací unijních prostředků . Může
me diskutovat o tom, jestli těchto fondů využíváme 
odpovídajícím způsobem nebo ne, ale pokud jde 
o nakládání s nimi, není možné Polsku předkládat 
výhrady, které by odůvodňovaly případné užití dra
konických prostředků . 

Ale proč chce Komise spouštět další procedury?
Nedostatek důvěry, který má dnes Komise vůči 
Polsku, částečně vyplývá z obavy před změnou ne
rovného uspořádání pomocí politických prostřed
ků . Často se nám připomíná, kolik cest a  mostů 
v  Polsku vzniklo za unijní peníze – a že z toho dů
vodu musíme dodržovat principy . Až na to, že tento 
obraz není úplný .
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Co v něm chybí?
Jeho druhá polovina, tedy to, kolik získává druhá 
strana, jak velké jsou převody z Polska do ostatních 
zemí EU . Vždyť přece nejde o cestu jedním smě
rem . Peníze nejdou jen z Bruselu do Polska, díky 
čemuž máme za co stavět mosty a budovat dálnice . 
Thomas Piketty vyvolal nedávno živou diskusi, když 
popsal výměnu peněz mezi plátci netto a odběrateli 
fondů ve střední Evropě . A vyšel mu poměr 1 : 4 . 

Za jedno euro, které Polsko dostane z  rozpočtu EU, 
vrátí čtyři?
Obecně ta čtyři eura od nás odcházejí v  podobě 
transferů, které z  našeho regionu odvádějí firmy 
pocházející ze zemí, které jsou plátci netto . Jednou 
ze stránek současného konfliktu mezi Bruselem 
a Varšavou je mimo jiné snaha udržet tu relaci 1 : 4 . 
V současnosti v Polsku a jiných zemích uzrává pře
svědčení, že by poměr měl být znovu předmětem 
vyjednávání o nové proporci, dejme tomu v pomě
ru 2 : 3 .

Evropská komise ovšem nepůsobí dojmem, že by chtěla 
vyjednávat, naopak nám hrozí snížením evropských 
prostředků. 
Jsme skutečně svědky obhajování této nerovnosti 
ze strany Bruselu i  členských zemí, které jí využí
vají . A tento pokus se odehrává především pomocí 
právních metod . Navíc reakce Polska jsou ne vždy 
profesionální a učiněné s „chladnou hlavou“, čímž 
se jen vystavujeme dalším útokům .

Myslíte si, že k  vyjednáváním nakonec dojde? Bude 
Brusel hrát až do konce tvrdě, hrozit nám sedmým 
článkem a snížením fondů? 
Na tuto otázku nedokážu odpovědět, neboť situace 
v celé Unii je dlouhodobě rozkolísaná . Země, které 
Komisi podporují, si možná uvědomí, že některé 
formy nátlaku mají opačný účinek – tak tomu bylo 
v Maďarsku, kdy nátlak, aby Budapešť přijala imi
granty, jen posílil Viktora Orbána a  umožnil mu 

znovu vyhrát volby . Stejně to může dopadnout 
v Polsku . Kromě toho narůstá politická nestabilita 
v jiných zemích Unie – Německo nevyjímaje .

Němci půl roku hledali vládnoucí koalici. 
Elementů, které mají vliv na politické procesy, je 
hodně  – proto se dá tak těžko předvídat, kterým 
směrem se situace pohne . I když zároveň v Evropské 
komisi a v Bruselu můžeme sledovat velké pokuše
ní vytvářet nástroje, které by země, které se nechtějí 
podřídit vnucovanému řešení, přinutily k disciplíně . 

Pro Polsko je to málo příznivý scénář. 
Je naděje, že se časem všichni shodnou, že existence 
velké EU je pro ně výhodná .

Britové se už rozhodli jinak. 
Oni ano, což považuji za velkou ztrátu, ale nepři
jdouli další „exity“, je šance na normalizaci situa
ce . To bude možné pouze pod jednou podmínkou, 
a  tou je obnovení rovnováhy mezi liberalismem 
a demokracií . 

Liberální demokracii přece máme. 
Vidím to jinak . Unie dnes bohužel směřuje k au
tokratickému liberalismu, který právo a  společné 
instituce používá jako nástroje nátlaku . Na druhé 
straně jsou země, které jsou označovány jako neli
berální demokracie . Budouli tyto směry zesilovat, 
potom obě síly Unii roztrhnou . 

Ve své knížce líčíte, jak politické hry jednotlivých osob 
vedly k pádu Říma. Může Unie dopadnout podobně? 
Analogie není vyloučena . Jakmile dochází k  od
tržení od společných hodnot, začínají převažovat 
ambice a zájmy . Takovéto protichůdné vnitřní síly, 
 obzvlášť když přijmou podobu mezi sebou bojují
cích ideologií, mohou způsobit rozpad EU . 

Kdo mohou být ti noví barbaři, kteří rozbijí současný 
Řím neboli Unii?
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Nevím, nemám představu . Možná někdo zvenčí, 
ale možná my sami . Spíše se bojím, že to druhé . 

Ale na druhé straně ve své knize popisujete nájezd bar-
barů na Řím jako pozitivní jev  – v  tom smyslu, že 
došlo ke srážce Severu s Jihem, z níž vzešla novodobá 
Evropa. 
Ale to bylo možné jen díky křesťanství . V  dnešní 
Evropě taková transcendentní a všeobecná idea ne
existuje . Z tohoto hlediska je Evropa prázdnou kon
strukcí, nemá toho moc, co by mohla nabídnout . 
V jistém okamžiku se zdálo, že takovou univerzální 
ideou bude liberalismus . Nyní jsme však svědky váž

né krize liberalismu – a nejde o to, že hlas si berou 
nacionalisté, ale o to, že liberalismus sám ničí vlast
ní základy – svým vývojem směrem k ortodoxnosti 
a  k  doktrinářství ztratil intelektuální přitažlivost . 
Evropa ztratila elastičnost a  schopnost obnovovat 
se . Nedokáže rychle a pružně reagovat na přicháze
jící změny . Proto jsem pesimista, ale neztrácím víru . 

Polska The Times, 11. 6. 2018. Z  polštiny přeložil Josef 
Mlejnek.

Agaton Koziński, polský publicista, zástupce šéfredak-
tora časopisu Polska The Times.
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Poválečné zralé Vokolkovo dílo, na něž se zde zamě
říme především, usiluje o polyfonické tvůrčí propo
jení uměleckých forem . S výjimečnou senzitivitou 
a nadsázkou v něm splývá tradiční křesťanská sym
bolika a  ikonografie se soudobými vlivy popartu 
a minimal artu, i se zcela osobitým vizuálním a bás
nickým jazykem . Své výtvarné dílo autor doprovází 
librety, experimentálními texty blízkými fonické 

Básníkem forem 
Po stopách výtvarníka Vojmíra Vokolka

Marcela Rusinko

Solitérní tvůrčí odkaz malíře, sochaře, grafika, ilustrátora a básníka Vojmíra Vo
kol ka (3 . 6 . 1910 Pardubice – 30 . 7 . 2001 Pardubice) zahrnuje široce rozkročené 
mal ířské, grafické, sochařské a básnické dílo vznikající v průběhu sedmi desetiletí . 
Vyvíjelo se od předválečných klasických forem, ovlivněných velkými vzory evrop
ské moderny, směrem k maximální úspornosti výrazu a myšlenkovému, duchovně 
prodchnutému konceptu . Ve své celistvosti bylo Vokolkovo výtvarné dílo, známé 
a prezentované dosud jen fragmentárně, představeno poprvé vlastně teprve v loň
ském roce u příležitosti retrospektivní výstavy Mizející poselství v autorových rod
ných Pardubicích . Nadregionální komunitní institucionální projekt, dokumentu
jící nově i Vojmírovy rozsáhlé a významné poválečné sakrální realizace, podpořila 
řada soukromých sběratelů, autorových přátel, příznivců, pamětníků a v neposlední 
řadě i členů rozvětvené rodiny Vokolkových . Bez jejich podpory by nebylo možné 
jednotlivé díly roztříštěné mozaiky spojit v celek . Přesto zůstává řada nezodpověze
ných otázek . Značná část malířského i sochařského díla je dnes nenávratně zničena . 
Část, z hlediska jisté „lhostejnosti“ k dobovému uměleckému kánonu mimořádně 
originálních, fresek a sakrálního mobiliáře podlehla zkáze, čelila nepochopení již 
v době svého vzniku . Pozdní cenné minimalistické sochařské realizace, pracující 
především se dřevem a v monumentálních formách, pak byly zničeny, ztraceny, 
roztroušeny společně se zánikem autorova tvůrčího ateliéru v Dvakačovicích . A ko

nečně, konvolut raného meziválečného díla zničil autor sám, považoval je za nevyzrálé . Jistým ostrůvkem 
proti entropii času, trvale připomínajícím autorův tvůrčí odkaz, je jeho stálá expozice v zámeckém muzeu 
v Bystřici pod Hostýnem, umístěná zde od roku 2002 . I té však nyní opakovaně hrozí uzavření a zánik .

poezii . Vokolkův mnohotvárný a  dodnes mimo 
hranice východočeského regionu jen málo doceně
ný poválečný umělecký odkaz představuje ojedině
lé, hluboce duchovní, symbolické a  humanistické 
poselství . Klíčem ke  čtení tohoto roztroušeného, 
fragmentarizovaného, ve svých vrcholech však mi
mořádně osobitého a  intenzivního uměleckého 
odkazu by patrně měla být především nadčasová 

Vojmír Vokolek, 30. léta. 
Památník národního 
písemnictví, Literární 
archiv.
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síla umělecké myšlenky, tvůrčí energie, jež může 
rezonovat napříč historickými i  politickými epo
chami a uměleckými ismy . Ta, jež je jedinci dána 
vyšší mocí . Tam, kde fyzická podstata díla zaniká, 
zůstává jeho mentální otisk v  myslích pamětníků 
a přátel, zmínky na stránkách knih, staré fotografie, 
duchovní vibrace v pomyslné matrici univerza .

Počátky: grafik a kreslíř tradiční formy

Vojmír Vokolek1 se narodil v Pardubicích v rodině 
známého tiskaře Václava Vokolka (1871–1952) .2 
V  letech 1928–1932 studuje Uměleckoprůmyslo
vou školu v Praze v  sochařském ateliéru Jaroslava 
Bendy, v letech 1932–1934 pak pokračuje v grafic
ké speciálce Františka Tavíka Šimona na Akademii 
výtvarných umění . V  roce 1937 navštěvuje Itálii . 
Dosud téměř neznámé rané malířské dílo odráží 
vlivy francouzského postimpresionismu i  domácí 
tradice a překvapivě silně zapadá do zdejšího neo
klasického malířského kánonu třicátých let . Spora
dicky zachovaná raná Vokolkova plátna se námětově 
řadí do dvou skupin, jde o portrétní tvorbu a zátiší, 
stylově se vyrovnávající především s odkazem Paula 
Cézanna, a krajinářské práce navazující na domácí 
tradici . K vrcholným pracím této periody patří oso
bitá modernistická interpretace středověké gotické 
desky s námětem Ukřižování . 

V posledních předválečných letech jsou Vokol
kovy aktivity spojeny především s  činností rodin
né tiskárny . S  bratry Vlastimilem (1903–1985) 
a  Vladimírem (1913–1988) zakládá v  roce 1938 
bibliofilskou edici Lis tří bratří, v  níž v  průběhu 
jednoho desetiletí vychází sedm svazků . Vlastimil 
tiskne, básník Vladimír píše a  výtvarník Vojmír 
graficky upravuje a  ilustruje . Z  období třicátých  
a čtyřicátých let je současně dochováno četné kres
lířské a  grafické dílo . Volná kreslířská tvorba se 
vztahuje především k námětům mateřství a rodiny . 
Symbolické figurální tušové perokresby odkazují 
k  mezi válečné sakralizaci každodennosti a  intim

ních rodinných námětů, současně prozrazují hlubo
kou návaznost na renesanční a barokní zobrazovací 
tradici . Figurální kompozice provedené v  techni
ce pastelu se vracejí ještě k  secesní impresivnosti 
a  raně expresionistické barevnosti počátku století . 
V náznacích se Vokolkova raná malířská tvorba do
týká i dobově aktuálních avantgardních výtvarných 
tendencí . Krátce sympatizuje s projevy surrealismu 
a v náznacích i Skupiny 42 . Mezi autorovy gene
rační vrstevníky ostatně patří malíři František Hu
deček (1909–1990), Zdeněk Sklenář (1910–1986) 
nebo Jiří Trnka (1912–1969), mezi nejbližší přátele 
pak malíř Otto Maria Stritzko (1908–1986) .

V  převládající technice dřevořezu, tak typické 
pro rodinné tisky, se svým rozpoznatelným rukopi
sem v průběhu války navrací i k námětu mateřství, 
stylizovaný motiv Piety mu poslouží i k tematizaci 
vyhlazení Ležáků . V  tomto období vytváří i  velký 
cyklus dřevořezů českých světců, jímž uzavírá své 

Madona, počátek 40. let 20. stol., dřevořez na papíře, 
20,4 × 16,8 cm. Východočeská galerie v Pardubicích.
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grafické dílo . Černobílou strohost a robustní pros
totu této techniky rád vyvažuje osobitým barevným 
akvarelovým koloritem . Jako ilustrátor je do této 
doby zapsaný již pod třemi desítkami knih . Poté, co 
je novým poúnorovým režimem tiskárna zavřena, 
živí se Vojmír jako restaurátor . Od počátku pade
sátých let vytváří pod vlivem středověkého Giottova 
díla, dobového výtvarného cítění i znepokojivé me
zinárodněpolitické a duchovní atmosféry ojedinělé 
freskařské dílo, realizované často společně s dalším 
interiérovým rustikálně pojatým mobiliářem v desí
tce sakrálních objektů, situovaných především v Par
dubickém kraji, ale i ve vzdálenějších lokalitách . 

Sakrální realizace jako zrcadlo  
i komentář doby

Válečná a první poválečná léta přinesla do rozvíjejí
cího se výtvarného díla Vojmíra Vokolka jistou cé
zuru . Uzavření rodinné tiskárny spojené s nástupem 
nového režimu učinilo přítrž i tradiční skromné au
torově živnosti a v podstatě uzavřelo jeho předváleč
né malířské, ale i grafické a ilustrátorské dílo . K tra
dičním technikám olejomalby a dřevorytu, které se 
ještě před pár lety zdály být neopustitelným, pev
ným východiskem sounáležitosti s  mezi válečným 
výtvarným životem, se od té doby už nikdy nevrátil . 
Dnes, z odstupu tří čtvrtin století, jsou naopak nej
méně známou a zdokumentovanou částí jeho díla .

Po krátkém nadechnutí v nových podmínkách 
zaměřil Vojmír Vokolek v  následujících desetile
tích svůj tvůrčí talent zcela novým směrem . V nově 
budované sociální společnosti dobře vycítil jistou 
potřebu monumentálních veřejných zakázek, tento 
podnět však pojal zcela po svém . Zcela stranou do
bového proudu, v čase, kdy veškeré sakrální prvky 
a zakázky – ať už v architektuře, malířství či umě
leckém řemesle  – byly jako nežádoucí zpravidla 
zcela potlačovány, se naplno věnoval interiérovým 
realizacím v  regionálních kaplích a  kostelech, na 
místech, kde mu to bylo církevní správou a místní 

komunitou umožněno, i  v  nově osídlovaném po
hraničí . Mezi lety 1952 až 1983 tak navrhl výzdobu 
pro více než desítku objektů . Jednalo se zpravidla 
o komplexně pojaté realizace představující rozsáh
lou interiérovou freskovou výzdobu a  sochařské 
ztvárnění křížové cesty i mobiliáře, jež zahrnovalo 
lavice, oltáře, židle, kříže, ambony, stoly . 

Autorské ztvárnění celku v několika případech do
plňovalo i básnické libreto, komponované v duchu  
Vokolkovy experimentální fonické poezie .3 Ideový 
projekt Vokolkova působení v  jednotlivých lokali
tách vždy usiloval o ucelenou autorskou tvůrčí in
tervenci zahrnující po vzoru gotických či barokních 
realizací, nahlížených ve své době jako analogie bož
ského stvoření, všechna dostupná média a propoju
jící jejich působení v polyfonický gesamt kunstwerk . 
Rozsah uskutečněných realizací se posléze odvíjel 
na jednotlivých místech zcela pragmaticky od míry 
poskytnuté tvůrčí svobody, času a materiálních pro
středků spolu s tím, jak se proměňovaly nejen limi
tující podmínky totalitní společnosti a její vnímání  
a  přijímání soudobého uměleckého projevu, ale 
také představy objednavatelů z církevních řad, kteří 
Vokolkovu osobitému aktualizovanému pojetí no
vodobé zbožnosti nebyli vždy zcela nakloněni .

Překvapivě nesnadným úkolem se dlouhodobě 
ukázalo být sestavení výčtu lokalit, na jejichž výzdobě  

Kostel sv. Jana a Pavla v Mistrovicích. Foto Štěpán Bartoš.
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se Vojmír Vokolek podílel . V seznamu realizací, na 
němž sám na sklonku svého života spolupracoval, 
totiž, patrně zcela záměrně, pominul ranou práci 
v kapli sv . Antonína Paduánského ve vesnici Krako
vec u Prostějova .4 Naopak do něj přimyslel osobi
tou autorskou mystifikaci v podobě výzdoby hřbi
tovní kaple v Křivonosech na Opavsku, imaginárně 
datované do roku 1968 . V případě kaple v Krakovci 
šlo o záměrné opomenutí autorské prvotiny, kterou 
považoval za nevyzrálou; ostatně celé své malířské 
a freskařské dílo považoval Vokolek v závěru svého 
života za „nezralé“ a nechtěl se k němu myšlenkově 
navracet, jakkoliv je komentovat . V případě smyšle
né realizace ve zcela imaginární obci Křivonosy pak 
jednoznačně šlo o jeden z příznačných autorských 
žertíků, významových posunů a hozených rukavic 
vůči divákovi i zapáleným komentátorům jeho díla . 
Obě tyto chyby pak byly hojně přejímány další li
teraturou .5 K  dobovým autorským mystifikacím 
tohoto typu patří i rozdílná data a místa narození, 
jež Vokolek u  jednotlivých příležitostí uváděl,6 ale 
i užívání pseudonymů . Pod tím nejčastějším, Josef 
Müller, vytvářel a prezentoval svou sochařskou tvor
bu poslední dvě desetiletí svého života .

Vokolkova původní fresková výzdoba je dnes 
patrná v  devíti lokalitách,7 v  rozdílném stavu za
chování . Znatelného poškození doznala kupříkladu 
rozsáhlá pozdní kompozice Hlad ve světě v inte riéru 
odsvěceného kostela v Rozhovicích u Pardubic, od
kud byla odstraněna i cenná Křížová cesta8 a kom
pletní autorský interiérový mobiliář z  dřevěného 
masivu . V dobrém stavu je dodnes naopak výzdoba 
v Mistrovicích na Orlickoústecku, v BojanověHr
bokově u Heřmanova Městce či v Dřítči . Zabílena 
byla na počátku nového milénia freska ve hřbitovní 
kapli ve Vrdech . Po opravě kaple po ní nezbyly žád
né stopy, je však pravděpodobné, že se nachází pod 
novým nátěrem a v budoucnu by ji snad bylo možné 
restaurovat . Druhou zabílenou freskou je malba s te
matikou Posledního soudu ve hřbitovní kapli v Bor
ku . Novou vrstvou barvy byla paradoxně překryta 

až při rekonstrukci v  roce 2011 . Důvodem byla 
údajná dlouholetá nespokojenost místních obyva
tel, obecního zastupitelstva i kněze samotného s Vo
kolkovým malířským stylem i  výběrem námětu .9 
Tento fakt ovšem obecně odráží rozporuplné přijetí 
Vokolkova freskařského díla v některých lokalitách, 
pochopitelné ve své razanci snad v době vzniku, re
ziduálně však kupodivu přetrvávající dodnes .10

Dle korespondence odkázané rodinou do Lite
rárního archivu Památníku národního písemnictví  
v Praze měl však autor už před rokem 1963 rozjedná
nu i výzdobu kaple v obci Koldín na Orlicko ústecku, 
ne zcela realizovanou a dosavadní literaturou neza
znamenanou . Z dochovaného komunikačního frag
mentu je patrné, za jak obtížných okolností sakrál
ní realizace vznikaly . Vokolkova figurální narativní 
malba, komunikující s divákem stylově srozumitel
nou, dobově přijatelnou a až archaicky naivizující  
formou a přímou, z  křesťanské tradice vycházejí
cí symbolikou s  řadou dobových ikonografických 
komentářů a  narážek (viz kupříkladu přítomnost 
Jurije Gagarina na fresce v  Rozhovicích, Ježíšova 

Detail fresky 
z kostela 
sv. Zikmunda ve 
Stráži pod Ralskem. 
Foto Štěpán Bartoš.
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Figurální kompozice, 30. léta 20. stol., pastel na papíře, 32,5 × 49 cm. Východočeská galerie v Pardubicích.
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Strom života, motiv blahopřání B. Reynkovi k sedmdesátinám, 
kolem roku 1962, akvarel 23 × 23 cm. Soukromá sbírka.

Figurální skici, 60. – 70. léta 20. stol., kombinovaná technika  
na papíře, 42 × 20 cm (vpravo), 40 × 25 cm (vlevo nahoře).  
Soukromá sbírka.



IIIObrazová příloha

Hmyz, 60. – 70. léta 20. stol., pigmenty na papíře, 30 × 42 cm (dole), 42 × 30 cm (nahoře). Soukromé sbírky.
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Kostel sv. Václava v Hrbokově, nahoře detaily. Foto Štěpán Bartoš.



VObrazová příloha

Kostel sv. Petra a Pavla v Dřítči. Foto Štěpán Bartoš.

Kostel Všech svatých  
ve Vrdech – Dolních Bučicích. 

Foto Štěpán Bartoš.
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Kostel sv. Petra a Pavla v Rozhovicích. Foto Štěpán Bartoš.
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Kostel sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem. Foto Štěpán Bartoš.
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Zastavení křížové  
cesty a Škeble,  

80. – 90. léta 20. stol.  
Městské muzeum  

v Bystřici pod Hostýnem. 

Matka s dítětem, 90. léta 
20. stol., ohýbaný plech, 

dřevo, 50 × 25 × 20 cm. 
Galerie Cyrany,  

Heřmanův Městec.

Slovo, dřevo, kámen, 80. léta 
20. stol. Městské muzeum  
v Bystřici pod Hostýnem.
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postava v džínách tamtéž či domnělý portrét Zdeň
ka Nejedlého v Bučicích), mohla sice být vnímána 
v  dobovém kontextu neproblematicky, opak však 
byl pravdou . Právě snaha o navázání na lidově sro
zumitelnou formu a  téměř „komiksovou“ naraci 
středověkých freskových celků, za využití tradiční 
sakrální symboliky a  soudobých mediálních pod
nětů světa rozděleného studenou válkou, působila 
v  regionálním kontextu jako třaskavina . Přitom 
jistě nelze přehlédnout skutečnost, že kupříkladu 
i zvyk oblékat biblické postavy do soudobých oděvů  
a  zasazovat je do soudobého prostředí má v  křes
ťanském umění svou historickou tradici . Paradox
ně daleko lépe byla místními věřícími přijata prv
ní odvážná sakrální intervence Mikuláše Medka 
v jihomoravských Jedovnicích v roce 1963, při níž 
oproti prvotnímu zadání zakázky neslevil ani píď 
z formálních a obsahových parametrů své soudobé 
volné tvorby .11 Tradiční archetypální symbol kříže 
s  univerzální vypovídací hodnotou, byť podaný 
jazykem dobově jen obtížně přijímané strukturál
ní abstrakce, se nakonec věřícím jevil daleko méně 
kontroverzní než Vokolkovy „odmytizované, zesou-
časněné a zcivilněné “12 biblické postavy a evangelic
ká podobenství .

Dikce dochovaných dopisů týkající se zamýšlené 
realizace v  Koldíně vypovídá o  dobové mentalitě, 
rezervovanosti i častém nepochopení, jehož se Vo
kolkovu dílu dostalo: „Mnoho názorů po předrbání 
při draní peří a v hospodě dává za pravdu, že je po-
třebí kapličku upravit,“ píše v lednu 1963 koldínský 
duchovní správce Kuchař k  možnosti uskutečnění 
rozjednané výzdoby . Ovšem, jak dále uvádí, proti 
zamýšlené realizaci fresky Velká večeře páně, křížové 
cesty a dalšího sochařského interiérového mobiliáře 
„vznikl ve vesnici určitý protitlak… babičky jsou čás-
tečně proti tomu, ovšem ty co chodí do kostela těch je 
menšina, nejvíce o tom diskutují ti, kteří do kostela vů-
bec nechodí – ti jsou proti,“ dodává . Co se však „týká 
obětního stolku, ambonu, lavice pro kněze a stolku na 
dary, ty v každém případě odebereme, když ne pro Kol-

dín, tak pro Skořenice – mějte prosím trpělivost, nejdéle 
do měsíce bude vše k naší spokojenosti zkonzultováno,“ 
ujišťuje duchovní .13 Příznačně také pisatel u  toho
to prvního listu ještě komolí Vokolkovo jméno na 
„Vojmír Kolek“, záměna se známějším, dobově čin
ným architektem a  malířem Ludvíkem Kolkem,14 
autorem řady sakrálních realizací a kvalitativně kolí
savých výtvarných intervencí, byla nasnadě .

Celá záležitost se nakonec v Koldíně protáhla až 
do počátku sedmého desetiletí . Do věci se posléze 
vložil i místní odbor KSČ a národní výbor . „Peníze 
na kapličku jsme krom výhry pracně sháněli a uklá-
dali po 10 let, tudíž musím s nimi jako jejich správce 
s péčí dobrého a šetrného hospodáře zacházet, snad se 
Vám to zdá malicherné, ale chtěl bych předejít pří-
padnému nedorozumění jako bylo v Mistrovicích. – 
Jakmile od Vás obdržím přesný rozpočet, předložím 
jej na MNV v Koldíně a ihned Vám napíši žádanou 
smlouvu a ihned pošlu peníze za došlé mi faktury od 
Vás,“ píše Kuchař Vokolkovi ještě koncem roku 
197215 a měsíc nato dodává: „…v následující neděli 
obejdeme s lístečky celou vesnici a výsledek Vám ihned 
oznámím.“16 Jak tehdy dopadl místní plebiscit nad 
tvorbou Vojmíra Vokolka, přesně nevíme, výzdoba 
se však, až na zmíněné prvky mobiliáře, v zamýšle
ném rozsahu nerealizovala . Obdobné mechanismy 
a  myšlenkové stereotypy jako v  Koldíně nejspíše 
rozhodovaly i jinde .

Nutno podotknout, že šlo o  jedno z  nejplod
nějších autorových desetiletí, paralelně s tímto vle
koucím se jednáním pracoval postupně Vokolek na 
freskových cyklech ve Vrdech, Kněždubu a v Dřít
či . Posléze měl již také dokončeny práce v  Mist
rovicích, aby započal se svým vrcholným dílem, 
výzdobou kostela v Rozhovicích u Pardubic, a po
sléze od přelomu sedmého desetiletí pokračoval ve 
Stráži pod Ralskem . Právě v období liberalizujících 
se šedesátých let, současně pod vlivem obecně se 
proměňujícího výtvarného názoru a pronikání za
hraničních prvků a  inspirací do našeho prostředí, 
autor dospívá k jednomu ze svých tvůrčích vrcholů . 
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A to i ve své paralelní volné tvorbě, prezentované 
v  tomto období pigmentovými kresbami a  skica
mi s  působivými vhledy do mikrokosmu přírody, 
náměty hmyzu či vegetace i mimořádným cyklem 
abstrahovaných lidských Hlav, obrazů člověka na 
pozadí makrokosmu .

Na freskových cyklech vznikajících v průběhu tří 
velmi rozdílných poválečných desetiletí je patrná po
zvolná proměna výtvarného pojetí figury, celkového 
kompozičního schématu, linie i barevnosti . Zatímco 
první sakrální realizace padesátých let jsou ještě po
znamenány obecným ovzduším stylizovaného stře
doevropského poválečného neoklasicismu, hraničí
cího místy až příliš úzce s oficiálním socia listickým 
realismem,17 realizace vzniklé od závěru šedesátých 
let, cykly v  Rozhovicích a  Stráži pod Ralskem, se 
od těchto prvků šťastným způsobem osvobozují 
směrem k  autenticitě vlastního výrazu . Vokolkovy 
vrcholné cykly, stále ve svých základech vycházejí
cí z  křesťanské symboliky jako primárního inter
pretačního klíče univerza, v tomto období však již 
ovlivněné i prvky mezinárodně se šířícího popartu, 
neváhají s nadsázkou sáhnout hlouběji do kontex
tuální ikonografie problémů soudobého světa . Pro
blémů tolik vyzdvihovaných mediální propagandou 

tehdejšího východního bloku . V  našem prostředí 
tak tyto práce ojediněle přímým způsobem odrážejí 
kritiku konzumní společnosti založené na adoraci 
materiálních hodnot a  moci, jejího hédonického 
samoúčelného turismu, vršících se hor odpadků 
a reklamních sloganů s nadužívanými předponami 
hyper, super, imper, prohlubujících se sociálních 
rozdílů a problémů třetího světa, bezpečnostní krize, 
závodů ve zbrojení či dobových válečných konflik
tů . Tyto koncentrované vizuální odkazy jsou ve Vo
kolkově pozdním freskařském díle, společně s  leit
motivem námětů mateřství, rodinné a  komunitní 
sounáležitosti a nasycení zástupů, komponované do 
jedinečné vizuální výpovědi své doby .

Pigmentové skici a přírodní imprese

Z tohoto poválečného období se současně dochova
la řada působivých pigmentových kresebných skic 
a  malířských impresí . Tyto práce zpodobňují jed
noduché přírodní náměty hmyzu či vegetace, výra
zovou poetikou, dekorativností, barevností i kom
poziční výstavbou odrážejí vlivy dobového tzv . 
bruselského stylu . Paralelně se stylizovanými pohle
dy do mikrokosmu přírody rozvíjí autor cyklus ab

Část návrhu mozaiky pro interiér nádraží v Pardubicích, 1958, komb. technika na papíře. Východočeská galerie v Pardubicích.
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strahovaných lidských hlav obletovaných hmyzem 
na pozadí hvězdného nebe, symbolicky reflektují
cích místo člověka v  lůně univerza . Řada z těchto 
děl, na jejichž vytváření Vokolek používal malířské 
pigmenty a kombinovanou techniku, obdobně jako 
o desetiletí později kupř . Adriena Šimotová, nese na 
pozadí typický síťový rastr freskařských skic, i když 
šlo již zjevně o volná malířská díla . Z původně po
mocného prostředku se tak stává autentická součást 
Vokolkova tvůrčího výrazu . Ten měl v  tuto chvíli 
v  uvedených cyklech daleko blíže spíše k  vzorům 
uplatňovaným uměleckým řemeslem než k soudo
bým domácím malířským tendencím . Právě tyto 
sporadicky zachované práce na papíře z  přelomu 
šestého a sedmého desetiletí patří k cenným vrcho
lům Vokolkovy volné tvorby .

Sochařský koncept a minimalismus

Od závěru sedmého desetiletí pracoval Vojmír Vo
kolek i se dřevem . Z materiálu používaného dosud 
jen pro interiérový mobiliář se nyní stává hlavní 
prostředek výrazu, směřujícího již k oproštěné, o to  
však působivější a koncentrovanější symbolice pra
tvaru . Pod vlivem soudobých západních sochař
ských tendencí se v jeho díle otevírá závěrečná, kvali
tativně nová tvůrčí etapa . V pronajatém opuštěném 
statku v  Dvakačovicích u  Pardubic vytváří až do 
roku 1997, kdy je nucen jej opustit, v tematických 
cyklech osobité, tvarově minimalizované sochařské 
realizace . Surový materiál, z  nějž jsou jen nejnut
nějšími zásahy a kombinacemi základních geomet
rických tvarů komponovány symbolické objekty,  
příležitostně dotváří kameny, ostnatým drátem a po
sléze i plechem . Vznikají cykly Hranice, Cesta Ru-
dým mořem, Ptáci a další, z nichž dnes existuje jen  
zlomek . Převážná část tohoto díla zanikla společně 
se sochařským ateliérem v  Dvakačovicích . V  nej
komplexnější podobě ji dnes dokumentují dochova
né fotografie a autorova stálá expozice v Městském 
muzeu v  Bystřici pod Hostýnem . Vokolkovo dílo 
však ani v  tomto vrcholném bodě neustrnulo, dál 
se vyvíjelo . Z ohýbaných hliníkových plátů se stává 
v závěru osmdesátých let základní tvůrčí prostředek 
uměleckého výrazu . Jednoduchou modelací, pro
střihováním, ohýbáním, spojováním vznikají sku
piny kráčejících, běžících i padajících postav, sym
boličtí nositelé obecných lidských situací, interakcí, 
emocí . Cyklus Běh o život ve dvou podobách: stíny, 
tělesné schránky postav v monumentální nadživot
ní velikosti, kombinované do výrazových celků, ale 
i ty komorní, připomínající téměř dětské hračky .

Právě touto pozdní částí svého díla je dnes au
tor, i díky výstavě realizované v roce 2000 na par
dubickém zámku,18 snad nejvíce znám veřejnosti . 
V kraji je jeho tvůrčí i lidský otisk přítomný dodnes 
ve vzpomínkách pamětníků, přátel, rodiny . Jeho 
figurální sochařské realizace z  ohýbaného plechu 

Hranice, Rozhovice před kostelem, 1979. Foto Jan Adamec.
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a  barevné kresebné skici z poválečného období jsou 
zde s úctou uchovávány v řadě sbírek . Právě z těch
to kruhů vyšly také iniciativy k realizaci většiny do
sud uskutečněných výstav .

Nadčasové mnohovrstevnaté dílo jako otisk

Pohledům do minulosti, k opuštěným etapám své
ho díla, které považoval za nevyzrálé, se Vojmír 
Vokolek vždy bránil . Sám s příznačným humorem 
a nadhledem povědomí o některých svých historic
kých realizacích spíše zastíral . Na různých místech 
uváděl svým dokumentátorům rozličné nacionále, 
vystupoval pod pseudonymy . Pod tím nejčastějším, 
strohým germánským Josef Müller, kterým chtěl 
jakoby záměrně potlačit rustikální, archaické, hlu
boce duchovní staroslovanské konotace svého díla 
i  jména, vystupoval téměř celá poslední dvě dese
tiletí života . Snad se tak bránil zevšednění, institu
cionalizaci, kýčovité popularizaci a adoraci . Loňská 
pardubická výstava tak patrně jako první, patnáct 
let po autorově smrti, přišla s  pokusem předsta
vit divákovi přehled celoživotní tvorby . Expozice 
i  katalog záměrně sledovaly všechna známá tvůrčí 
období . Důraz byl přitom kladen především na ta, 
která dosud unikala odbornému zájmu . Předkláda

ný pohled usiloval o propojení předválečného a po
válečného, figurálního i konceptuálního, symbolic
kého i  doslovného, grafického i  sochařského díla . 
Shromážděná umělecká díla z řady především sou
kromých sbírek byla v expozici i ve vydaném kata
logu doplněna vybranými dokumenty Literárního 
archivu Památníku národního písemnictví v Praze . 
Přehlídku v její výstavní podobě doprovodil filmo
vý dokument režiséra Marka Tichého,19 natočený 
v posledních letech autorova života, zvuková stopa 
i  archivní nahrávky Českého rozhlasu a  Vojmíro
vých přátel . Součástí projektu pak byly i dva autor
ské vstupy pardubických fotografů . První z  nich 
tvořila historická fotodokumentace výstav a tvorby 
pořízená Janem Adamcem (*1954) v  průběhu tří 
pozdních desetiletí, kdy autorovu tvorbu sledoval . 
Tento časosběrný cyklus snímků v  sobě již dnes 
nese cenné konotace k okolnostem vzniku díla, ne
nahraditelnou časovou stopu . Druhým vstupem byl 
výběr z dokumentace současného stavu ojedinělých 
nástěnných maleb, roztroušených po málo známých 
a zčásti i nepřístupných, poničených či necitlivě ob
novených sakrálních objektech kraje, pořízené Ště
pánem Bartošem (*1963) . Realizovaný projekt jistě 
není posledním slovem v rámci hlubšího poznávání 
a potřebné kontextualizace výtvarného díla Vojmíra 
Vokolka . Příležitosti pro nové expoziční uchopení 
a  publikační zpracování skýtá především fond za
chovaný v Bystřici pod Hostýnem, jehož budoucí 
správa a  umístění jsou přinejmenším nejasné, ale 
i průběžně nově „objevované“ či restaurované frag
menty sakrální výzdoby .

Poznámky:
1 Vojmír Vokolek, in: Anděla Horová (ed .), Nová encyklopedie čes-

kého výtvarného umění, Praha 1995, s .  913; Václav Vokolek  – 
Martin C . Putna – Zdeněk Závodný, Vojmír Vokolek. Fresky, so-
chy (kat . výst .), Východočeská galerie v Pardubicích 2000; Věra 
Matoušová – Jan Šulc – Václav Vokolek (edd .), Jméno Vokolek, 
Praha 2012; Jan Valter, Vzpomínky na Vojmíra Vokolka, Zprá-
vy Klubu přátel Pardubicka, 2014, č .  5–6, s .  153–158; Václav 
Vokolek, Zpěv z potopy, průvodce expozicí v zámku v Bystřici pod 

Vojmír Vokolek na hradě Pecka, 1995, sochařská realizace 
Východ Slunce. Foto Jan Adamec.
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Hostýnem (kat . výst .), Praha 2002; Tentýž, Otevřít se – Obrátit 
se – Rozdělit se – Proměnit se, Souvislosti – revue pro křesťanství 
a kulturu, 1993, č . 4/5, s . 221–227; Tentýž, Požehnaně dlouhá 
pouť vpřed, Revolver Revue, 1997, č .  32, s .  137–163; Tentýž, 
Třikrát Vé Vé (samizdat), Praha 1984; Martin C . Putna, Štětky 
pryč od Vojmíra!, Lidové noviny, 2012, 31 . 3 ., s . 8; Tentýž, Štět
ky pryč od Vojmíra!, Okénko do farnosti, 2015, č . 3, s . 9; Marcela 
Rusinko (ed .), Vojmír Vokolek – Mizející poselství (kat . výst .), Vý
chodočeská galerie v Pardubicích 2017 .

2 Souhrnně kupř . Václav Kotyk, Sága rodu Vokolků: Václav Vo
kolek (1871–1952)  – zakladatel knihtiskárny, Vlastivědné listy 
Pardubického kraje, 2016, č .  3; Matoušová  – Šulc  – Vokolek 
(pozn .  1), s .  9–61; viz kupř . také Jiří Rulf, Causa Vokolkovi, 
Reflex, 1994, č . 10, s . 52–54 .

3 K  Vokolkově fonické poezii viz Zdeněk Závodný, Vojmír Vo-
kolek, magisterská diplomová práce, Fakulta výtvarných umění 
VUT v Brně, Brno 1999 .

4 Za upozornění na tuto první sakrální Vokolkovu realizaci vděčí
me pardubickému psychologovi Vlastimilu Šebkovi, jenž se s au
torem již na počátku padesátých let znal . Na restaurování maleb 
v kapli v Krakovci v tomto období pracoval již zmíněný malíř 
Otto Maria Stritzko, Vokolkův blízký přítel ze studií . O výzdobě 
kaple oběma malíři je zmínka v soupisu památek Moravy, viz: 
Bohumil Samek (ed .), Umělecké památky Moravy a  Slezska 2. 
J–N . Praha 1999, s . 313 . Ke kontaktu obou výtvarníků viz také 
Václav Vokolek, Legenda o bratru Vojmírovi, in: Matoušová – 
Šulc – Vokolek (pozn . 1), s . 178 .

5 Viz kupř . Vokolek – Putna – Závodný (pozn . 1) . Na přejímanou 
chybu týkající se realizace ve smyšlených Křivonosích poprvé 
upozornila: Hana Staňková, Fresky Vojmíra Vokolka ( 1958 – 1983),  
magisterská diplomová práce FF MU, Brno 2012 . K Vokolkovu 
freskařskému dílu viz také Petra Zikmundová, Vojmír Vokolek – 
Nástěnné malby, magisterská diplomová práce FHS UK, Praha 
2009; srov . také Martin Motyčka, Inspirativní zdroje sakrálního 
výtvarného umění v Čechách a na Moravě v 80. a 90. letech 20. sto-
letí, magisterská diplomová práce FF MU, Brno 2012 .

6 Viz kupř . heslo Vojmír Vokolek in: Anděla Horová (pozn . 1) s . 913 .
7 V chronologickém sledu jde o malby v LaškověKrakovci, Boja

nověHrbokově, Vrdech – Dolních Bučicích, Kněždubu, Dvaka
čovicích (úprava presbyteria), Dřítči, Mistrovicích, Rozhovicích 
a ve Stráži pod Ralskem .

8 Křížovou cestu posléze v průběhu osmdesátých let sejmul sám 
autor a ve spolupráci s  tehdejším farářem z Klecan u Prahy ji 
dočasně přesunul do kostela sv . Martina v Líbeznicích . Dnes je 
její torzo umístěno v tamním depozitáři . „Chtěl jsem ji posléze 

umístit v  kostele sv. Mikuláše ve Vršovicích, kam mne přeložili, 
a předtím jsem ji nechal v Roztokách ozářit radioaktivně. Bohu-
žel, modřínová dřeva některých zastavení byla červotočem už sko-
ro rozpadlá a nepodařilo se nám je zachránit,“ uvádí farář Pavel 
Kuneš .

9 Viz Staňková (pozn . 5), s . 13–15 . 
10 V  tomto smyslu neztratil dokument režiséra Marka Tichého 

Vokolek z  roku 1997 dodnes nic na své autentičnosti, viz Ma
rek Tichý, Vokolek, filmový dokument České televize a FAMU  
1997, https://www .youtube .com/watch?v=W4UtgGxmX8U, vy
hledáno 31 . 7 . 2018 . Výmluvný je také anonymní zápis z knihy  
návštěv loňské pardubické výstavy: „Tím jak pan Vokolek zničil 
kostel v Rozhovicích bych se nechlubil“ .

11 Srov . Jan Koblasa, Záznamy z  let padesátých a  šedesátých, Brno 
2002; Antonín Hartmann, Jedovnice – Kotvrdovice – Senetá
řov (Nezapomenutý, ale také nenásledovaný příklad spolupráce), 
Umění a řemesla, 1991, č . 3, s . 14–19 .

12 Martin C . Putna, Církev, hlad a umění . K náboženským a his
torickým souvislostem díla Vojmíra Vokolka, in: Vokolek – Put
na – Závodný (pozn . 1), s . 12–15 .

13 Správce Kuchař (?) Vojmíru Vokolkovi, Koldín 21 . 1 . 1963, in: 
Literární archiv Památníku národního písemnictví (LA PNP), 
fond Vlastimil Vokolek, karton 29, poř . č . 998 .

14 Ludvík Kolek (*1933), architekt, malíř, sochař, mj . autor řešení 
kostela sv . Josefa v Senetářově (1969–1971), kde se podílel i na 
interiérové výzdobě . Zvláště blízko Vokolkovu malířskému po
jetí jsou jeho rané fresky vzniklé před polovinou šedesátých let 
v kostele sv . Rocha v Hustopečích u Brna a v kostele sv . Václava 
v Ruprechtově, viz Staňková (pozn . 5), s . 64 .

15 Správce Kuchař (?) Vojmíru Vokolkovi, Koldín 9 . 12 . 1972, in: 
LA PNP, fond Vlastimil Vokolek (pozn . 13) .

16 Správce Kuchař (?) Vojmíru Vokolkovi, Koldín 31 . 1 . 1973, in: 
Tamtéž .

17 Srov . kupř . i  stylizované figurální návrhy maleb pro vestibul ná
dražní haly v Pardubicích datované do roku 1958 a dochované 
v rodinné pozůstalosti . 

18 Vokolek – Putna – Závodný (pozn . 1) .
19 Marek Tichý (pozn . 10) . 

Marcela Rusinko (Chmelařová) se dlouhá léta publikač-
ně věnovala oblasti uměleckého trhu a  pohybovala se 
v  prostředí veřejných i  soukromých uměleckých sbírek. 
Nyní přednáší na Semináři dějin umění Filozofické fakul-
ty Masarykovy univerzity v Brně.
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Ze svého milánského bytu na rohu ulic Corso Vene
zia a Via Senato již v prvních letech 20 . století vytvo
řil tvůrčí dílnu, redakci, svérázný umělecký salón, 
který jeho hosté překřtili na sopku, z níž podobně 
jako žhavá láva, popel a kameny tryskal nepřetržitý 
proud nápadů, který spaloval, bořil a ničil stávající, 
ale zároveň byl příslibem budoucí úrody . Dnes tu 
visí pamětní deska připomínající, že právě zde to vše 
začalo, že v tomto domě byl v roce 1905 založen ča
sopis Poesia, který „vyzval na zápas svit luny odráže
jící se v Naviglio“ – místních vodních kanálech . Do 
centra města to měl Marinetti jen pár minut . Tehdy 
ještě Corso Venezia stejně jako i další milánské ulice 
tvořily nábřeží místních kanálů (jejich sanace probí
hala až ve 30 . letech 20 . století) a Marinettimu při
pomínaly spíše městské čtvrti v nenáviděných Benát
kách . Na svých každodenních pochůzkách nemohl 
minout ani rozlehlé hlavní náměstí s  jeho nepře
hlédnutelnou dominantou  – milánským dómem . 
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie, srdce města,  
které pojme až 40 000  věřících, byla pro Mari
nettiho dalším ze symbolů starého světa i způsobu 

myšlení, kterému vyhlásil válku . Impozantní dóm 
se začal stavět ve 14 . století, ale za dokončený mohl 
být prohlášen až o pět set let později, vlastně rela
tivně nedlouho před Marinettiho příchodem do 
města . Katedrála, stará i nová zároveň, byla a je jako 
čarovná časová smyčka, která pohltí a  už nepustí . 
Stále dokola, znovu a znovu se obnovuje, části jejího 
mramoru musejí být neustále vyměňovány, renovo
vány . Nekončící péče, práce a um ve službách mi
nulosti, žádná budoucnost, jen udržování strnulého 
bytí a nenávratně ztracené slávy . Takto Marinettimu 
připadala celá Itálie . Často přecházel po obrovské 
ploše náměstí proti ohromné přesile mramoru, soch 
a vitráží a v duchu je vyzýval na souboj . Sám nejen 
proti katedrále, ale i proti impozantní italské histo
rii, proti celému starému světu . 

Že byl jeho boj částečně vítězný, dokazuje dnes 
samotné dómské náměstí . Napravo od katedrály, 
dívámeli se na její impozantní čelní fasádu, stával 
starý královský palác, v roce 1939 však na jeho mís
tě začalo růst takzvané Arengario (vzpomeňme si 
na D’Annunziovo Arengo), pyšný symbol fašistické 

Zabijeme svit luny
Procházka futuristickým Milánem

Kateřina Hloušková

Italský Milán byl a je i dnes jedním z nejrozvinutějších, kulturně i ekonomicky nejbohatších a nejmoderněj
ších měst Evropy . Totéž o něm před sto lety prohlásil i slavný futurista Filippo Tommaso Marinetti . Na roz
díl od jiných italských měst, například Benátek či Florencie, které si coby beznadějně propadlé své minulosti 
přál srovnat se zemí, Milán obhajoval a věřil, že bude příkladem úspěšné modernizace nejen Apeninského 
poloostrova, ale také Evropy a celého západního světa . Zvolil si jej za svůj domov v přesvědčení, že Miláňané 
nejsnáze pochopí jeho vizionářské plány . Rozhodl se, že tradičně podnikavá milánská buržoazie bude první, 
koho jeho futuristický duch probudí k novému životu – a nemýlil se . 
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moci, jehož dvě mohutné věže se směrem k dómu 
obracejí dodnes . V poválečné historii se Arengario 
proměnilo v sídlo Museo del Novecento (Muzeum 
moderního umění),1 mezi jehož nejvýznamnější 
exponáty patří právě díla Marinettiho futurismu . 
Muzeum vlastní unikátní sbírku obrazů a  soch 
Umberta Boccioniho, Giacoma Bally, Fortunata 
Depera, Gina Severiniho či Carla Carrà, abychom 
vyjmenovali alespoň některé . Další pozoruhodný 
soubor futuristického umění můžeme obdivovat 
v nedaleké proslulé milánské galerii Pinacoteca di 
Brera na Via Brera 28, kde je umístěna slavná ko
lekce sběratele umění Emilia Jesiho . Přes prosklené 
terasy bývalého Arengaria tak na sebe dnes hledí 
staré s novým, v bezprostřední blízkosti přebohaté 
fasády milánského dómu se dnes instalují přehlíd
ky progresivního italského umění . Marinetti by byl 
spokojen . Ale nepředbíhejme, vraťme se na samý 
práh 20 . století, kdy se Milán nezbytné moderni
zaci otevírá jen pozvolna, i  když z  italských měst 
rozhodně nejochotněji .

Svůj „válečný stan“ rozbil Marinetti nedaleko, 
taktéž v bezprostřední blízkosti milánského dómu, 
po jeho levé straně, kde byla roku 1877 otevřena 
impozantní nákupní galerie, která dostala jméno 
po prvním králi sjednocené Itálie . Galleria Vittorio 
Emanuele II (Galerie Viktora Emanuela II .) byla 
a stále zůstává první milánskou oslavou moderního 
inženýrství, chrámem skla, oceli a luxusu . Má tvar 
latinského kříže, jehož delší rameno symbolicky 
spojuje milánský dóm s neméně slavným Teatro alla 
Scala . V  samém středu na křížení obou ramen je 
proslulá restaurace Savini, založená v roce 1867 ješ
tě před dokončením galerie . Kde jinde by měl svě
taznalý bonviván, milionář a výstředník trávit svůj 
čas, kde jinde by se měl potkávat se svými přáteli, 
uměleckými kolegy a spolubojovníky než v jednom 
ze symbolů italské rafinovanosti a luxusu? Poutavé 
svědectví nám o tom zanechal jeden z pravidelných 
návštěvníků – Carlo Linati, italský spisovatel a pře
kladatel z angličtiny: 

Marinettiho dům na rohu ulic Via Senato a Corso 
Venezia a detail pamětní desky s textem:  
Toto je dům,  
kde v roce 1905  
FILIPPO TOMMASO MARINETTI  
založil časopis „Poesia“.  
Odtud futuristické hnutí  
vyzvalo na zápas  
svit luny odrážející se v Naviglio.

http://www.brera.beniculturali.it/
http://www.brera.beniculturali.it/
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„Kolem roku 1910 se toto noblesní místo stalo zá
kladnou futuristů v čele s Marinettim, který měl ve 
zvyku sem vtrhnout se skupinkou svých věrných 
až někdy po půlnoci po hodinách strávených divo
kým bojem s divadelním publikem, vracel se sem 
se špinavou a  pomačkanou náprsenkou, ochrap
tělý tím strašným řevem, trochu zkrvavený kvůli 
ranám, které obdržel i rozdal, někdy bez jednoho 
ze svých slavných pumps, lakovaných střevíců bez 
podpatku nenávratně ztracených v  tom zmatku, 
jenž nahradil nějaký náhodně získaný škrpál, ale 
šťastný, sytý tím křikem, ranami pěstí, šťouchan
ci a  silnými slovy, které vrhal proti milánským 
chrapounům, kteří nechtěli rozumět velikosti fu
turistického projevu, ale co, to nevadilo, užíval si 
možnosti srdnatě se postavit davu, který na něj 
vrčí, cení zuby a  hází zeleninu . Když se upravil, 
co nejlépe to jen šlo, sedl si a  pustil se do jídla . 
A když tak uprostřed svých přátel, které vždy hos
til na svůj účet, jedl a pil, působil jako nějaký vý
chodní satrapa, který se po velké bitvě vrátil mezi  
své džaury .“2 

Marinetti miloval místní risotto allo zafferano 
(šafránové rizoto), lehké, jednoduché, rychlé jídlo, 
které se díky němu proslavilo po celém světě a jež na 
jídelním lístku restaurace Savini nechybí ani dnes . 
Ostatně jedno z Marinettiho hesel, kterých se celý 
život držel, bylo, že člověk myslí, sní a jedná podle 
toho, co pije a jí . Měl rád rafinovanost, ale nechtěl 
se jídlem unavovat a ztrácet drahocenný čas . Dobře 
se najíst a napít považoval za základ všeho . Nepře
kvapí proto, že kromě revoluce v umění, literatuře, 
hudbě, tanci či kinematografii rozhodně promluvil 
i do světa gastronomie . 

Futuristická kuchyně

Italská kuchyně je fenomén, měnit ji, opouštět 
staré osvědčené recepty, rušit malebné taverny či 
klasické mondénní restaurace a nahrazovat je mo

derními provozy připadne dnes mnohým z  nás 
jako hloupost, Marinetti to ale viděl jinak . Některé 
jeho modernizační počiny na tomto poli byly, byť 
myšleny smrtelně vážně, spíše úsměvné . Například 
snaha futuristů nahradit původně anglické slovo 
cocktail italským polibibita (mnohonápoj), dessert 
slovem peralzarsi (pro-zvednutíse), picnic nahradit 
za pranzoalsole (oběd-na-slunci) či bar změnit na 
quisibeve (tady-se-pije) . Neujal se ani jejich slavný 
recept s poněkud zavádějícím názvem porcoeccitato 
(vzrušené-prase), který kombinoval plátek sušené
ho salámu ponořený do horké kávy s  kolínskou,  
nebo recept doplňující rizoto s mušlemi v česneko
vocibulové omáčce vanilkovým krémem . Ale jiné 
se ujaly . Dodnes si například v  milánském baru 
Blanco na rohu ulic Morgagni a  Lavater můžete 
objednat futuristické drinky jako rosa bianca, avan-
vera či nejslavnější inventina di Marinetti, který je 
dle svědectví svého vynálezce a nadšeného konzu
menta natolik osvěžující a  příjemně omamný, že 
vám zaručí nekonečný příliv inspirace a neotřelých  
nápadů . 

* * *

Rosa bianca vytvořená turínským restauratérem 
Angelem Giachinem 

2 cl campari 
4 cl pomerančového džusu
esence z damašské růže 
pár kapek silné anýzovky

Servírované na růžovém hedvábí a černém sametu 
provoněném esencí z růží.

Avanvera turínského inženýra Cinzia Barosiho
3 cl vermouth di Cocchi 
3 cl brandy 
1 cl liquore Strega

Servírované na kovovém podnosu posypaném 
mandlemi, plátky rajčat, sýru a kávových zrnek.

https://it.wikipedia.org/wiki/Dessert
https://it.wikipedia.org/wiki/Picnic
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Inventina di Marinetti 
12 cl muškátového vína
4 cl ananasového likéru
několik kostek zmrzlé šťávy z pomerančů 

* * *

Marinetti se však pochopitelně nespokojil pouze 
s novými nápoji . V roce 1930 při banketu v dnes 
již neexistující milánské restauraci Penna d’Oca po
prvé vyhlásil Manifesto della cucina futurista, tedy 
Manifest futuristické kuchyně, který radikálně mo
dernizoval italská jídla a  způsob stravování . Tento 
manifest byl poprvé publikován 28 . prosince 1930 
v Gazzetta del Popolo di Torino, ale známější je až 
jeho verze z počátku roku 1931 publikovaná v mě
síčníku Comoedia . Futuristické tlaky na změnu 
stravování však existovaly již mnohem dříve . V roce 
1914 se k futuristickému hnutí přihlásil francouz
ský kuchař Jules Maincave, který svůj Manifeste de 
la cuisine futuriste vydal již v roce 1913 a vyznal se 
v něm z únavy z dodržování neměnných postupů 
„až do zblbnutí“ a z touhy nově spojovat chutě do
sud považované za nespojitelné . Ve stejném roce 
publikoval Carlo Carrà i svůj Manifest zvuků, hluků 
a vůní a v roce 1920 byl publikován text Culinaria 
futurista, který rovněž nabádal k novátorství a krea
tivitě . Marinettiho Manifest futuristické kuchyně byl 
však mnohem radikálnější . Kromě naprostého zá
kazu těstovin hodlal zrušit i nůž a vidličku a nabá
dal k efektivní, všemi smysly vnímané konzumaci 
doplněné o  zážitky z hudby, poezie a vůní . Mari
netti také fantazíroval o  tom, čemu dnes říkáme 
molekulární kuchyně . Vyzval chemiky, aby změnili 
skupenství potravin, a uzpůsobili tak jejich původ
ní tvar do pohodlných „simultánních a měňavých 
soust“ . Byl také horlivým propagátorem nejrůzněj
ších umělých vitamínů, potravinových náhražek 
a doplňků . Po uveřejnění jeho manifestu následo
vala vlna odborných konferencí a  banketů a  byla 
otevřena výhradně futuristická restaurace Santopa

lato (Mlsný jazýček) . Tato restaurace sice neoboha
tila futuristický Milán, neboť vznikla v Turíně, ale 
přesto se u ní na chvíli zastavme . 

Za jejím vznikem stála, kromě Marinettiho, 
skupina futuristických umělců zvaných aeropittori, 
jakými byli například Fillìa, Mino Rosso či futuris
tický designér bulharského původu Nikolaj Diul
g heroff . Tito avantgardní umělci nejen vyzdobili 
interiér a navrhli nábytek (Diulgheroff se proslavil 
mimo jiné i jako designér keramiky Tullia Mazzo
ttiho), ale především vymýšleli nové recepty, ve futu
ristické terminologii „formule“, a dbali na celkovou 
koncepci stolování . Restaurace s oficiálním názvem 
Taverna futurista di Santopalato na ulici Vanchi
glia 2 byla slavnostně otevřena 8 . března 1931, a to 
večeří o  čtrnácti chodech pozoruhodných názvů 
jako l’antipasto intuitivo (intuitivní předkrm), brodo 
solare (sluneční vývar), pollofiat nebo carneplastico . 

Reklamní plakát zvoucí do futuristické restaurace 
Santopalato (Mlsný jazýček).
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Poslední ze jmenovaných je patrně nejznámějším 
futuristickým receptem . Carneplastico, tedy snad 
plastické maso, je „formule“, kterou vymyslel Luigi 
Colombo, jeden ze zakladatelů a vůdčích předsta
vitelů tzv . aeropittury, známý spíše pod pseudony
mem Fillìa . Jedná se o homoli z telecího masa plně
nou jedenácti druhy vařené zeleniny, uloženou na 
třech „sférách“ kuřecího masa s jedním klobásovým 
„prstencem“, to vše korunované vrstvou medu . 
Měla to být podle vyjádření svého tvůrce „synte
tická interpretace italských sadů, zahrad a pastvin“ . 
Svoje recepty zde však představili i další futuristé . 
Například již zmiňovaný Diulgheroff, který byl au
torem „formule“ pollofiat . Šlo zjednodušeně řečeno 
o  pečené kuře „špikované“ ocelovými kuličkami, 
z  nichž mělo maso nasát (prý sladkou) ocelovou 
příchuť . Nešlo však jen o jídlo samotné . Stěny re
staurace Santopalato byly pokryty hliníkovým ple
chem, který odrážel různé barevné variace, vzduch 
byl nasycen parfémy, které mezi jídly číšníci roz
háněli speciálními větráky, jako hudební doprovod 
sloužil mimo jiné i  řev leteckého motoru . Dění 
v restauraci, především Marinettiho slavnostní řeč, 

zprostředkoval tehdy v přímém přenosu italský stát
ní rozhlas . Celá země si tak mohla vyslechnout, jak 
Marinetti hřímá proti tradičním těžkým italským 
jídlům, především těstovinám, které jsou dle jeho 
slov nepřítelem italské velikosti a hrdinství . Dopad 
tohoto počinu byl mimořádný . 

Hned druhý den ráno se rozhořel prudký, váš
nivý a dlouhotrvající spor, do kterého se bez přehá
nění zapojil snad každý Ital . Všichni, od prostých 
dělníků přes kuchaře, ženy v domácnosti až po uni
verzitní profesory, intelektuály či lékaře, vášnivě dis
kutovali o své národní kuchyni . Tisk se předháněl 
v komentářích, prostor dostávali nejrůznější lékaři, 
odborníci na výživu, zastánci tradice i modernisté . 
Následujícího roku (1932) pak Marinetti a  Fillìa 
shrnuli nejpodstatnější argumenty do knihy La cu-
cina futurista (Futuristická kuchyně), která je dle je
jich slov „dramatičtější než detektivka, pikantnější 
než erotický román“ . V  knize bylo shrnuto velké 
množství polemických článků doslova z celého svě
ta, přednost samozřejmě dostaly ty, které podpo
rovaly futuristické vize a  vyjadřovaly se z  různých 
úhlů pohledu proti těžkým a kalorickým tradičním 
pokrmům, především těstovinám a  komplikova
ným hutným omáčkám . Kniha také obsahovala na 
200 „formulí“, tedy futuristických receptů pro do
mácnost, restaurace i bary . Při jejím čtení lze snad
no získat pocit, že Marinetti i zde výrazně předběhl 
svoji dobu a byl vizionářem toho, co se dnes obec
ně považuje za moderní gastronomii . Kladl důraz 
na rychlost a  jednoduchost přípravy i  konzumace 
u běžných každodenních pokrmů, podporoval in
stantní varianty, potravinové náhražky či syntetické 
vitamíny . V případě haute cuisine pak vyzdvihoval 
kreativitu, rafinovanost a souhru vizuálních i chuťo
vých vjemů doplněnou o zárodky „molekulární ku
chyně“ . Po praktické stránce anticipoval vznik ku
chyňských robotů a dalších přístrojů nahrazujících 
lidskou práci . Marinetti snil o  restauracích typu 
„fast food“, o robotizovaných provozech, o instant
ních pokrmech, o  superpotravinách nahrazujících 

Marinetti v restauraci Santopalato na slavnostní zahajovací 
večeři.
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celá denní jídla . Jeho vize se během následujících 
desetiletí, bohužel, postupně staly realitou .

Marinettiho boj proti tradičním italským pokr
mům měl však zcela v duchu hlásané totální kul
turní přeměny i své politické a ekonomické rozmě
ry . Nový Ital živený lehkými, rychlými moderními 
pokrmy bude prý svěží, vitální, silný a angažovaný . 
Čas, který by obětoval přípravě, konzumaci a ná
slednému trávení, bude moci plně věnovat budo
vání nové Itálie . Svůj prostor zde našla i militantní 
hesla jako: „Jedlíci špaget jsou líní a mírumilovní, 
zastánci futuristické kuchyně rychlí a  agresivní,“ 
a dokonce i anticírkevní hlasy: „Andělé v ráji jedí 
pouze vermicelli al pomodoro, což dokazuje, jak je 
jejich život monotónní a pobyt v  ráji málo atrak
tivní,“ prohlašoval vévoda di Bovino, fašistický 
správce Neapole . Ostatně Neapol, tedy především 
vyhlášená neapolská kuchyně byla považována za 
nepřítele číslo jedna . Futuristé ji opakovaně uváděli 
jako odstrašující příklad a činili ji přímo zodpověd
nou za prý typické neapolské vlastnosti, jako jsou 
zpátečnictví, bigotnost, odevzdanost, letargie a me
lancholie . Proslavené restaurace na Posillipu, kde 
se vynikající gastronomie snoubí s  pohádkovými 
výhledy na neapolský záliv, Vesuv a blízké ostrovy, 
se staly jedním ze symbolů passatistického způso
bu života, kterému futurismus vyhlásil boj na život 

a na smrt . Odbourání jídel, jako jsou těstoviny či 
pizza, a jejich nahrazení například mnohem vhod
nější rýží navíc mělo pomoci italskému hospodář
ství, které bylo nuceno velkou část pšenice dová
žet, zatímco rýže zde byla pěstována v dostatečném 
množství a její produkce se mohla ještě zvyšovat .

Boj proti těstovinám byl veden skutečně na všech 
myslitelných frontách . Marinetti například radil, 
aby muži konzumovali futuristické jídlo futuristic
kým způsobem, tedy bez příboru, ve vhodném pro
středí, za doprovodu emotivních zvuků a rafinova
ných vůní nejen proto, aby se nasytili, ale aby u nich 
došlo k žádoucímu vzrušení a „hravému, mužnému 
stavu duše, který je nepostradatelný především večer 
a v noci“ . V tomto duchu pak passatisty a obhájce 
tradiční kuchyně obviňoval z nedostatečné mužnos
ti, pokud ne přímo z  impotence: „Těstoviny jsou 
nemužné, protože přeplněný žaludek je nepřítelem 
fyzického vzrušení z ženského těla a schopnosti oka
mžitě se jej zmocnit .“ Přesto bylo od počátku jasné, 
že v tomto případě si futuristé ukousli příliš velké 
sousto . Za všechny to vyjádřil Marinettiho přítel 
Marco Ramperti: „Italové jsou schopni se smířit 
s osvobozenými slovy, hřmotiči, tattilismem, ale ni
kdy se nevzdají svých špaget . … Sám musíš přece 
vidět, jak je bohužel ten náš lid utvořen . Je schopen 
odepřít si jakékoliv pohodlí, jakékoliv příjemnosti, 
ale nikdy se nevzdá svých chutí .“ 

* * *

Jeden z receptů šéfkuchaře Bulgheroniho z restaurace 
Penna d’Oca ještě před vydáním radikálního Mani-
festu futuristické kuchyně:

Aljašský losos s paprsky slunce a omáčkou z Marsu
Lososové filety se ogrilují, opepří, osolí a ozdobí struž-
kami kvalitního oleje zlaté barvy. Přidají se plátky 
grilovaných rajčat ochucených petrželkou a česnekem. 
Losos se servíruje s plátky překřížených ančoviček. Na 
každé křížení se položí kousek citronu a kapary. Přebal knihy La cucina futurista a „vařící Marinetti“.
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Omáčka se skládá z ančoviček, vařeného vaječného 
žloutku, bazalky, olivového oleje a skleničky likéru  
aurum. Veškeré ingredience se před servírováním 
propasírují přes sítko. 

Příklad radikální futuristické formule vytvořené futu-
ristickým malířem Prampolinim:

Rovník a severní pól 
Plastický konzumovatelný komplex je složen z rovní-
kového moře červených vaječných žloutků, těl ústřic, 
pepře, soli a citronu. V centru se zvedá kužel z va-
ječných bílků zpevněných měsíčky pomeranče jako 
šťavnatého slunce. Vrchol kužele je zbombardovaný 
kousky lanýžů, černých letadel na zenitu. 

* * *

Manifest futuristické kuchyně 

„Člověk myslí, sní, jedná podle toho, co pije a jí.“

a)  Zrušení těstovin, absurdního gastronomického 
náboženství. Způsobuje: malátnost, pesimismus, 
pasivitu, nostalgii a neutralitu. Pamatujte si, že 
zrušení těstovin následně osvobodí Itálii od ná-
kupu drahého zahraničního obilí a upřednostní 
italský rýžový průmysl.

b)  Zrušení objemu a váhy ve prospěch výživnosti.
c)  Zrušení tradičních receptů ve prospěch všech 

nových receptů, i těch zdánlivě absurdních dle 
příkladu Julesa Maincava a dalších futuristických 
kuchařů. 

d)  Zrušení každodenní průměrnosti chutí.

Vítáme chemii, která dokáže tělu rychle dodat ne-
zbytné kalorie prostřednictvím potravinových ná-
hražek placených státem, v prášku, pilulkách, různé 
bílkovinné sloučeniny, syntetické cukry, vitamíny. 
Tímto se dospěje ke snížení životních nákladů a platů 
s odpovídajícím snížením pracovních hodin. 

Dokonalý oběd se skládá z:
1.  Originální souhry tabule (servis, nádobí, doplň-

ky) s vůněmi a barvou pokrmů.
2.  Absolutní originality pokrmů.
3.  Nápaditých plastických chuťových komplexů, je-

jichž originální harmonie forem a barev vyživuje 
oči a vzrušuje fantazii ještě dříve, než se dotkne 
úst. 

4.  Zrušení vidličky a nože, protože plastické chuťo-
vé komplexy mohou poskytnout radost z doteku 
dříve, než se dotknou úst. 

5.  Užívání umění vůní, které podporují chuť. 
6.  Užívání hudby, ovšem jen ve chvílích mezi 

jednotlivými jídly, aby nebyla snížena citlivost 
jazyku a patra, poslouží také k tomu, aby se od-
vedla pozornost od prožité chuti a znovu obnovi-
la panenská citlivost chuti.

7.  Zrušení vážných rozhovorů a politiky u stolu.
8.  Užívání poezie a hudby coby improvizovaných 

ingrediencí, které svojí intenzivní citlivostí pod-
poří chutě jednotlivých jídel. 

9.  Rychlé představení jednotlivých jídel před očima 
hostů, a to těch, které se budou jíst, i těch, které 
ne, aby se podpořila zvědavost, překvapení a fan-
tazie. 

10. Vytvoření simultánních měnivých soust, která 
obsahují deset, dvacet chutí, jež se dají ochutnat 
v několika okamžicích. Tato sousta mají ve futu-
ristické kuchyni obdobnou nezastupitelnou roli, 
jakou představují ilustrace doprovázející litera-
turu. Jedno takové sousto může obsahovat celou 
životní etapu, prožitou milostnou vášeň nebo 
celou cestu na Dálný východ. 

11. Podpora vědeckých vynálezů v kuchyni. 

Někteří milovníci špaget tvrdí, že vůně, hudba 
a podobně jsou srovnatelné se stimulanty, ale my je 
považujeme za akty tvoření, které uvedou konzu-
menta do takového pozitivního stavu duše, který je 
nezbytný pro dobré trávení. A nejen to, vůně, hudba, 
doteky, které dochucují futuristická jídla, podporují 
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hravý a mužný stav duše, který je nepostradatelný 
hlavně večer a v noci. 

Všichni obhájci těstovin a zatvrzelí nepřátelé 
futuristické kuchyně jsou melancholici, s melancholií 
jsou spokojeni a melancholii také propagují.

Jakýkoliv milovník špaget, který upřímně zpytuje 
své svědomí poté, co zhltnul svoji ohromnou pyrami-
du špaget, shledá, že uvnitř je jen smutné uspokojení, 
černá díra. Tato nenasytná díra je jeho nevyléčitelný 
smutek, o kterém si namlouvá, že ho tím zničí. Ale 
jen oběd ve futuristickém duchu jej může skutečně 
rozveselit. 

Těstoviny jsou nemužné, protože přeplněný žalu-
dek je nepřítelem fyzického vzrušení z ženského těla 
a schopnosti okamžitě se jej zmocnit. 

28. prosince 1930, Gazzetta del Popolo di Torino 

* * *

Futuristická hudba a noční život

Vraťme se však zpět do Milána a zajděme na návště
vu do Marinettiho nového bytu, kam se přestěho
val nejpozději v průběhu roku 1914 . Zůstal věrný 
dobré adrese na Corso Venezia, ale posunul se dále 
od centra až tam, kde se Corso kříží s Via Boschetti . 
Vyhlédl si prostorný, pohodlný byt v prvním patře 
takzvaného Casa Rossa (Rudého domu) . Z  oken 
se díval na impozantní Porta Venezia (Benátskou 
bránu), a také do krásného parku, dnes nesoucího 
jméno Indra Montanelliho . Budova se do dnešních 
dnů nezachovala, byla stržena v  roce 1928 a  na 
jejím místě byl postaven velmi elegantní výškový 
bytový dům, který by se Marinettimu pravděpo
dobně zamlouval více než původní třípatrová cihlo
vá budova zdobená karyatidami a  balustrádami . 
Avšak nehledě na passatistickou fasádu svůj nový 
byt miloval a zařídil si jej zcela ve futuristickém du
chu . Stěny zdobily obrazy jeho uměleckých přátel 

a později zde visel i slavný portrét Sole Marinetti od 
Růženy Zátkové . Koneckonců futuristická malířka 
českého původu tento byt také prokazatelně nej
méně jednou navštívila . Stalo se tak u příležitosti 
slavného Večera hřmotičů, Serata degli Intonarumori, 
na kterém futurističtí hudebníci v  čele s  Luigim 
Russolem a  Franceskem Balillou Pratellou před
váděli své novátorské hudební umění . Tento dub
nový večer roku 1915 byl připraven pro skupinu 
umělců kolem Ďagilevova Ruského baletu včetně 
Sergeje Prokofjeva a Igora Stravinského, který spe
ciálně kvůli této příležitosti přijel až ze švýcarského 
Luzernu . Večera se mimo jiné účastnil také slavný 
tanečník ruského původu Leonid Massine, který 
si později, očarován krásou Itálie, zakoupil ostrů
vek poblíž jihoitalského Positana, kde si vybudoval 
dům a taneční školu . Byli zde také Boccioni, Carrà, 
Antonio Russolo, Ugo Piatti, Paolo Buzzi a  jeden 
ze členů šlechtické rodiny Visconti di Modrone, 
patrně pozdější fašistický politik Marcello Viscon
ti . O průběhu tohoto večera nás informuje jeden 
z nadšených, i když méně známých futuristů Fran
cesco Cangiullo, a to ve své vzpomínkové publikaci 
Le serate futuriste vydané poprvé roku 1930 . Can
giullo se více než nové futuristické hudbě věnoval 
vzhledu jednotlivých účastníků a také jej zaujal vý
stup Stravinského s Prokofjevem, kteří zde čtyřruč
ně zahráli ukázku z baletu Pták Ohnivák, nicméně 

Futuristické intonarumori (hřmotiče), novátorské hudební 
nástroje napodobující zvuky moderního světa.
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o italské futurististické hudbě toho i tak víme dost 
na to, abychom se u ní na chvíli zastavili . 

První teoretické texty věnované hudbě, která by 
odpovídala futuristickým požadavkům, „muzikální 
duši davu, velkých dílen, vlaků, zámořských lodí, 
vozů, automobilů a  letadel“, publikoval nedlouho 
po vzniku futuristického hnutí Francesco Balilla 
Pratella . Šlo o  Manifest futuristických hudebníků 
či texty Futuristická hudba  – technický manifest 
a  Destrukce kvadratury .3 Kniha Musica futurista 
z roku 1912 pak obsahovala i první partitury, napří
klad skladbu Inno alla vita (Hymna života) . Patrně 
nejznámější futuristický hudební manifest L’arte dei 
rumori (Umění hluků) z pera Luigiho Russola vyšel 
roku 1913 . Souběžně s kodifikováním teorie začali 
Russolo a  Ugo Piatti stavět i  své první intonatori 
dei rumori zkráceně intonarumori tedy jakési ladiče  
hluku, známé také jako hřmotiče . Nástroje jako ulu-
latore, rombatore, crepitatore, stropicciatore či scoppia-
tore, které napodobovaly zvuky motorů, továrních 
sirén, městského provozu a  podobně, vzbuzovaly 
velké pozdvižení, ale především smích a  projevy 
nesouhlasu . Futuristé postupně vytvořili asi dvě de
sítky různých typů těchto hřmotičů . Většina z nich 
byla mechanická, některé byly poháněny elektricky . 
Jejich mechanismy byly umístěny do různě velkých 
barevně pomalovaných dřevěných skříní s hlásnou 
troubou obrácenou k publiku . K ovládání síly zvu
ku i změny jeho barvy sloužily různé další přídavné 
páky a zařízení . 

Roku 1914 zkomponoval Luigi Russolo pro hu
dební těleso složené výhradně z hřmotičů skladbu 
Veglio di una città (Město procitá) a v témže roce do
končil Francesco Balilla Pratella dokonce první ital
skou futuristickou operu L’aviatore Dro (Letec Dro), 
kde vedle hřmotičů zněly i tóny tradičních nástro
jů . První veřejné představení futuristických skladeb 
a  nových nástrojů se uskutečnilo v  Modeně, kde 
však pro odpor publika nemohlo být dokončeno . 
Další následovalo 21 . dubna 1914 v Miláně, kon
krétně v Teatro Dal Verme, které se nachází neda

leko proslulého hradu Castello Sforzesco na ulici 
San Giovanni sul Muro . A byl to ve futuristickém 
duchu skutečný triumf . Vzduchem létaly nejen 
výkřiky a urážky, ale i nejrůznější předměty, došlo 
i  na facky a  kopance . Uprostřed vřavy a  tváří ru
dých hněvem i námahou stál klidný Russolo, kněz 
nové hudby, a dirigoval svůj „orchestr“ . Měl na prá
ci důležitější věci než si všímat toho, co se děje za 
jeho zády . Pronikal na dosud neobjevenou půdu, 
jím řízených dvacet tři hudebníků kroutilo klikami, 
pohybovalo pákami, natáčelo trubice, hořelo vzru
šením i námahou . Občas byly slyšet i výstřely z pis
tole, snad oslavné salvy, či snaha zastavit ten ohlu
šující rachot . První veřejná představení futuristické 
hudby končila tedy podobně jako jiné futuristické 
večery  – umělci byli vypískáni a  jejich produkce 
oceněna vajíčky či rajčaty . Reakce Ďagileva, Stra
vinského a Prokofjeva byla společensky únosnější, 
ale ze zmínek v jejich denících a pamětech vyplývá, 
že futuristická hudební produkce na večírku v Ma
rinettiho bytě v Casa Rossa na ně neudělala hlubší 
dojem a považovali ji spíše za povedený žert . Futu
rističtí hudebníci se však nenechali odradit . 

Russolophon, futuristický hudební nástroj pojmenovaný 
po svém vynálezci a konstruktérovi Luigim Russolovi.

http://www.hisvoice.cz/cz/articles/detail/clanek_1237_umeni-hluku-umeni-hluku.html
http://www.hisvoice.cz/cz/articles/detail/clanek_1237_umeni-hluku-umeni-hluku.html
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V  roce 1921 vyšla gramofonová deska Corale 
e Serenata s  futuristickou hudbou Antonia Russola 
(bratra známějšího Luigiho) pro intonarumori a or
chestr a zachovala se i nahrávka jeho skladby La piog-
gia pro intonarumori, klavír a soprán . Ve 20 . letech 
zkonstruoval Luigi Russolo další, mnohem sofistiko
vanější hlukový nástroj, který nazval rumorarmonio 
neboli russolophon . Byl umístěn ve skříni podobné 
pianinu vybavené několika pákami a pedály a pro
dukoval různé hluky v několika výškách a dynamic
kých stupních . V  roce 1926 Russolo sestrojil také 
nástroj zvaný psofarmoni, klávesy imitující zvuky 
zvířat a  přírody . Ještě později vymyslel pětitónový 
prototyp „strunných varhan“, u nichž byly zdrojem 
zvuku vinuté pružiny rozeznívané třením rotujících 
řemínků ovládaných klaviaturou . Nástroj bývá ozna
čován jako piano enarmonico . Většina těchto prapo
divností byla zničena nejpozději v  průběhu druhé 
světové války, zachovaly se jen jejich poválečné ko
pie . Futuristické nástroje a hudba se však neztratily, 
staly se inspirací poválečné musique concrète a stály 
i u pozdějšího zrodu moderní elektronické hudby .

Stejně jako v gastronomii proti obrovské přesile 
špaget a pizzy neměli futuristé šanci obstát v rámci 
moderní hudby 20 . a 30 . let proti přesile americ
kého jazzu . A ani nechtěli . Naopak, obdivovali jej . 
Futuristy na jazzu pochopitelně přitahoval fakt, že 
se jednalo o  výsostně moderní záležitost . Jazz byl 
fenoménem nové urbánní doby, jeho mechanická 
reprodukce na gramofonových deskách jedním ze 
symbolů moderní techniky . Už v  roce 1914 na
psal Boccioni: „Je to vášnivá láska ke skutečnosti, 
jež nás nutí dávat přednost tanečníku amerického  
cakewalku před poslechem Valkýry, jež nás nutí 
dávat přednost událostem dne zachyceným ve fil
mu před klasickou tragédií .“4 V podobném duchu 
psal Marinetti v  Manifestu futuristického tance, že 
„my futuristé preferujeme… černošský cakewalk 
proto, že využívá elektrické světlo a  mechanické 
pohyby“ .5 Z uvedeného je zřejmé, že futuristy ne
zaujala ani tak sama rodící se jazzová hudba, jako 

spíše nový kontext, který s  sebou přinášela . Mezi 
futuristy tak nenajdeme výrazné jazzové hudebníky, 
ale mnozí z futuristických umělců se podíleli napří
klad na ilustrování obalů desek prvních italských 
jazzem ovlivněných songů, jako byl třeba Fox-trot 
futurista Virgilia Mortariho . Někteří futurističtí 
hudební skladatelé, stejně jako například náš Bo
huslav Martinů ve své Kuchyňské revue, však byli ve 
20 . letech americkým jazzem ovlivněni . Odkazy na 
jazz se objevily i ve zmiňovaném manifestu La mu-
sica futurista, kde byl prezentován jako první stupeň 
k novému hudebnímu výrazu italských skladatelů: 
„Jazzband dnes představuje praktickou aktualizaci, 
jakkoliv ne úpl nou, našich principů: individualita 
zpěvu jeho nástrojů poprvé spojuje zvukové prvky 
různého charakteru . A  hustá a  nezbytná trvalost 
jeho rytmů formuje základ futuristické hudby .“ 
V roce 1926 Franco Casavola ve svém článku Difesa 
de Jazz Band (Obhajoba jazzbandu) napsal, že „jazz
band je typický produkt naší generace: heroický, 
násilný, arogantní, brutální, optimistický, antiro
mantický, nesentimentální a nemilosrdný . Zrozený 
z války a revoluce . Popřete jej a popřete nás!“6 

Zcela samostatnou a  fascinující kapitolou spo
jující moderní americký jazz s italským futurismem 
je vznik nových nočních zábavních klubů . Mnohé 
z  nich totiž otevřeli a  provozovali přední futuris
té . Ty nejslavnější sice nevznikly v  Miláně, nýbrž 
v Římě, ale přece jen se u nich na chvíli zastavme . 
Za všechny zmiňme alespoň Bal Tic Tac, Gallina 
a tre zampe, Cabaret degli Independenti či Cabaret 
del Diavolo . První z nich provozoval od roku 1921 
sám slavný Giacomo Balla a vybavil jej malou jazzo
vou kapelou složenou z průkopníků italského jazzu, 
která jako první italský klubový orchestr používala 
tenorsaxofon . (Kapelník Ugo Filippini koupil tento 
dosud vzácný nástroj od pochodové kapely místní 
policie .) Lokál vítal hosty neonovým nápisem „Po
kud nepijete šampaňské, jděte pryč!“ a jeho interiér 
pochopitelně vyzdobil osobně sám majitel . Zdi byly 
pokryté světlými a  tmavomodrými čarami, které 
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vyvolávaly iluzi pohybu . Sloupy v sále byly modré, 
červené a bílé, spirálové schodiště bylo vymalováno 
ve žluté a červené . Módní a mondénní podnik na
vštěvovala aristokracie stejně jako první černokoši
latí fašisté . Jeho úspěch napodobili záhy další . O rok 
později otevřel hned dva obdobné podniky další 
prominent futurismu, fotograf, filmař a producent 
Giulio Bragaglia  – konkrétně šlo o  kluby Gallina 
a tre zampe (Husa o třech nohách) a Cabaret degli 
Independenti (Cabaret nezávislých) –, a nedlouho 
poté další ze slavných futuristů, malíř a  světozná
mý designér Fortunato Depero, svůj Cabaret del 
Diavolo (Ďáblův kabaret) . Ten zabral celá tři patra, 
jež představovala ráj, očistec a peklo . Náplň show 
v Deperově klubu byla velmi pestrá a kromě ame
rického jazzu se tam odehrávala i avantgardní diva
delní představení, pantomima, recitovala se poezie, 
předčítala próza a svůj prostor dostaly i futuristické 
hudební experimenty s hřmotiči . Dá se říci, že za
tímco Ballův Bal Tic Tac byl zaměřen na varietní 
styl zábavy pro široké publikum (ostatně proto se 
také těšil největší oblibě a návštěvnosti), dva Bra
gagliovy bary už svůj program posunovaly více smě
rem k avantgardě a Deperův klub byl přímo  oázou  
italských avantgardních intelektuálů . Fortunato De
pero svůj nevšední talent i znalost barového prostředí 
později uplatnil i v zámoří a stal se jedním z nejzná

mějších představitelů futuristického designu . S jeho 
pracemi se setkáváme dodnes – kdo by neznal jeho 
slavné reklamy na campari nebo někdy neobdivo
val nadčasový tvar lahvičky aperitivu campari soda, 
který se dodnes nezměnil . 

Futuristická láska a erotika

Vitalita, odvaha, rychlost, nové umění, futuristic
ká jídla, burcující hudba, to je jen část ingrediencí 
nového životního stylu, který Marinetti prosazoval . 
Jeho osobním životem a vlastně vším, co hlásal a za
stával, se jako červená nit táhne jedno velké a možná 
hlavní téma – důraz na mužnost a mužskou potenci 
ve všech významech tohoto slova . Téměř vše, co hlá
sal, i způsob, jakým to dělal, mělo být oslavou a vzo
rem pravého mužství . A pravý muž, to pro mnohé 
byl a  stále zůstává také úspěšný svůdce a  idol žen . 
Kde jinde toto klišé platí více než v Itálii? Marinetti 
si svoji image neohroženého hrdinymilovníka bu
doval systematicky a nutno říci, že poměrně úspěš
ně . Ostatně nejen on, vzpomeňme si na fotografie 
Mussoliniho, jak obnažený do půl těla předvádí své 
bicepsy a dává na odiv svoji fyzickou sílu a vitalitu . 

Marinetti se vysmíval romantickým serenádám 
za svitu luny, projížďkám v  gondolách, dostave
níčkům v zahradách . To vše považoval jen za další 
projevy ubohého passatistického způsobu života, 
za projevy slabosti, které musejí být vymýceny . Na 
druhou stranu, nebyl v tom zcela důsledný, a pokud 
se mu to hodilo, byl ochoten „přimhouřit oko“ . 
Velké množství příkladů, kdy Marinettimu erotický 
účel posvětily passatistické prostředky, nalezneme 
v jeho knize Come si seducono le donne? (Jak se svádě-
jí ženy?) z roku 1918 . Marinetti v ní dosti samolibě 
popisuje své velmi četné milostné úspěchy i způsob, 
jak jich dosáhl . „Co potřebujete, abyste svedli tolik 
žen?“, ptá se Marinetti a ihned si i odpovídá: 

Musíte mít veškeré kvality italského futuristy . 
Pružné, silné, agresivní tělo . Svaly vojáka . Eleganci 

Reklamy na campari od Fortunata Depera.
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Milánský dóm, Galleria Vittorio Emanuele II (na snímku pohled 
na galerii z oken protějšího muzea) a fašistické Arengario,  
dnes Museo del Novecento, tedy Muzeum moderního umění 
(vpravo a dole), tvoří harmonickou jednotu starého s novým.



II Kontexty 5/2018

Milánská Galleria Vittorio 
Emanuele II s luxusní restaurací 
Savini, umístěnou v křížení 
jejích ramen. Byla oblíbeným 
podnikem F. T. Marinettiho 
a svědkem četných futuristických 
provokací.
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Casa Museo Boschi Di Stefano  
na Via Giorgio Jan 15. V domě 

se nachází byt rodiny Boschi 
Di Stefano s pozoruhodnou 

soukromou sbírkou moderního 
italského umění. Dnes slouží 

jako muzeum a autentický 
příklad dobové moderní italské 

architektury a bytového designu.
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a krásné vlasy jako Bruno Corra, nebo elektrizující 
pleš jako Marinetti . Značnou vitalitu . Disponovat 
celou škálou tónů mužného hlasu . … Peníze, abys
te mohl zavolat vůz a pronajmout si pokoj v hotelu . 
Být dobrý řečník . Mít důvtip . Umět použít násilí 
ve správnou chvíli, a především odvahu, odvahu, 
vůli, odvahu, odvahu . Nikdy nebýt pedantský, 
školometský, kulturní… Musíte nenávidět polovi
čatost . Považovat ženu za sestru moře, větru, mra
ků, elektrických baterií, tygrů, ovcí, hus, žíněnek, 
plachet . Nikdy ji nepovažovat za sestru hvězd . (…) 
Mají všechny svoji duši . Záleží však také na délce 
jejich vlasů, vodících drátů uragánu . Myslí, chtějí, 
pracují, i ony se připravují na intelektuální progres 
lidstva . Ale jsou všechny především bytostně přijí
mající . Instinktivně milují a poslouchají toho, ze 
kterého cítí největší odhodlání je získat . Obdivují 
se síle toho nejodvážnějšího, nejerotičtějšího . Hr
dinství: to je pro ženy největší afrodiziakum .7 

V roce vydání této knihy se Marinetti seznámil 
s  Benedettou Cappa, s  níž se roku 1923 oženil . 
Nejprve spolu žili v Miláně na již zmiňované ad
rese v Casa Rossa, později se přestěhovali do Říma 
na Piazza Adriano, do rozlehlého bytu, který jejich 
potomci vlastní dodnes . Ani Benedetta se ve vyja
dřování svých pocitů nedržela nijak zpátky: „Mé 
tělo umí zradit, ale neumí čekat . Toužím po hlase, 
který probudí ozvěnu v mohutných údolích slasti, 
toužím po teple, které uvede na pravou míru chlad 
okolního prostoru, toužím po krvi, která zabarví 
horizont, po vášni, která vyplní život,“8 ale doká
zala být také velmi něžná a mateřská . Pocházela ze 
vzdělané  severoitalské rodiny, vystudovala římskou 
univerzitu a věnovala se vzdělávání dětí metodami 
pedagogiky Montessori, která klade velký důraz na 
propojení doteku, přímého kontaktu s  předmě
tem a myšlenky . Když pak, patrně pod vlivem své  
švagrové Růženy Zátkové, začala stejně jako ona  
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F. T. M., iniciály jména Filippa 
Tommase Marinettiho – umělce, 
který nám splývá s masou dalších 
klasiků. Marinetti přitom nikdy 
klasikem nebyl, byl to buřič a bo-
hém, který vyzval na souboj tradič-
ní umění i společenské konvence 
své doby a stal se zakladatelem 
futurismu. Toto avantgardní hnutí 
se pojí s hesly jako rychlost, mo-
dernizace, agresivita či fašismus. 

Předkládaná kniha líčí fascinující 
příběh prolínání umění a politiky 
v prvních desetiletích 20. století, 
poodkrývá neobyčejné osudy kon-
krétních osobností a představuje 
některá známá i turisty opomíjená 
místa s futurismem spjatá. Kniha 
může posloužit i jako užitečný 
„futuristický bedekr“, jenž lze přiba-
lit do zavazadla při cestě do slunné 
Itálie.

Kateřina Hloušková

F. T. M. = FUTURISMUS
Malý bedekr futuristické avantgardy

pevevnáá á vazba

F. T. M., iniciály jmén
Tommase Marinetti
který nám splývá s m
klasiků. Marinetti př
klasikem nebyl, byl t
hém, který vyzval na
ní umění i společens
své doby a stal se za
futurismu. Toto avan
se pojí s hesly jako ry
dernizace, agresivita

Kateřina H

F. T. M. =
Malý bedekr 
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navštěvovat malířskou školu Giacoma Bally, pro
pojila tyto principy s futurismem a později se stala 
spoluautorkou manifestu tzv . tattilismu, tedy do
tekovosti v umění . 

Benedetta malovala, psala básně i prózu . Mezi její 
nejznámější díla patří například pět velkoformáto
vých panelů ve stylu tzv . aeropittury z let 1933–1934,  
které dodnes zdobí interiér monumentálního Pa
lazzo delle Poste (Poštovního paláce) v  Palermu 
a k vidění byly i na velké futuristické výstavě, kte
rou v roce 2015 uspořádalo Guggenheim muzeum 
v New Yorku . V duchu aeropittury napsala i román 
Astra e il sottomarino (Astra a ponorka), který věno
vala Marinettimu: 

Marinetti, nabízím ti Astru . Její příběh je pozem
ský . Láska mezi mužem a  ženou, ale já jsem se 
do něj pokusila vložit zázrak osudu podmíněný 
Realitou a upřesněný Snem . Jsou to již tři roky, 
kdy jsem toto dílo dokončila . Bylo to, a ty to víš, 
nejtěžší období mého života, zrodila se ale naše 
Luce: Luce, která dnes vítězí se svým modrým 
úsměvem, ve svém zpěvu a světlých hrách slunce 
společně s udatnou Vittorií a rychlou Alou . Dnes 
konečně Astra může vyrazit do světa a  vystavit 
jej účinkům záření poezie . Poezie: ty v  ni nevě
říš, nevěříš, že může prozařovat svět, ale já vím, že 
bez duchovní úzkosti, bez lásky, i když je až pří
liš často jen bolestí, by se svět rozpadl a rozptýlil  
v nic .9 

Marinetti a  Beni prožili velmi šťastné manžel
ství, v němž se narodily tři dcery pojmenované zcela 
v duchu futurismu, s  jasnými odkazy na vítězství: 
Vittoria – radost z  letu, Ala – v  italštině též výraz 
pro křídlo a Luce – všeobjímající světlo . 

Krátký exkurz do futuristického chápání lásky 
a  erotiky doplňme ještě textem ze samého konce 
futuristického hnutí, který byl publikován v rámci 
kolektivní monografie Canzoniere futurista amoroso 
guerriero (Futuristický milostný a  bojovný zpěvník) 

v lednu roku 1943 . Kromě Marinettiho, Prampo
liniho či Cangiulla do ní přispěli i zástupci posled
ní generace italských futuristů, kterými byli Farfa, 
Giovanni Acquaviva, Aldo Giuntini a  také Anto
nino Tullier . Poslední jmenovaný zde publikoval 
svůj Manifesto dell’amore mediterraneo (Manifest 
středomořské lásky), který je poplatný době, v níž je 
slábnoucí futurismus konfrontován s nacistickým 
viděním světa . Tullier se ve svém manifestu vy
znává, že má – kromě svého učitele Marinettiho – 
dva zdroje inspirace: lásku k válečné vlasti a lásku 
k ženě . Mluví o Grande Amore sintetico futuro, což 
je v jeho pojetí „syntéza mezi rozkoší a plozením, 
mezi studem a exhibicí, něžnostmi a agresí, mezi 
tím, co je zjevné, a tím, co je tajemné, mezi pros
tým přirozeným potěšením a  schopností zmocnit 
se a znesvětit, mezi dobrem a zlem“ . V manifestu 
vyzývá k  „intenzifikaci a  zkvalitňování erotiky, až 
z ní vznikne skutečné a nové umění, ale ne tako
vé, o němž snili staří Řekové nebo pacifisté, kteří 
se potřebují utěšovat líbeznou agonií v  jinak pro 
ně hrozném světě, ale takové umění, které bude 
konečně hodno silného, zkušeného života, který 
cítíme v  napjatých svalech mezi dvěma bitvami . 
V každém aktu lásky musíme podpořit myšlenku 
plození, v každém aktu musíme zintenzivnit těles
nou chválu ženy coby adorované vlasti, kterou je 
třeba bránit před jakýmkoliv agresorem .“ Dále do
poručuje, aby se s odborností, která je prý Italům 
vlastní, probádaly všechny druhy erotiky, protože 
to je podle Tulliera jedna z cest ke zlepšení samot
né italské rasy, kterou považuje za rovnou, pokud 
ne přímo nadřazenou árijské . Vyzývá k založení in
stitutu, který by komplexně zkoumal jak erotické 
potěšení, tak otázky plodnosti, aby již nedocháze
lo k tomu, že jedno ničí druhé . Doporučuje také 
neopouštět zcela to, co nazývá „teatrálností lásky“, 
ale podrobit ji vědeckému zkoumání, které přispě
je k  budoucímu rozkvětu Grande Amore sintetico 
futuro .
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Futuristická móda

Ve futuristickém vnímání světa skutečně nešlo nic 
opomenout, veškeré aspekty lidského života bylo 
třeba pojmout jako nové umění . A jako umění měla 
být napříště vnímána i móda . V Miláně, kde sídlí 
prestižní módní domy a konají se nejvýznamnější 
módní přehlídky, nalezneme proslulý Quadrilatero 
della moda, tzv . zlatý čtyřúhelník, tvořený ulice
mi Via Montenapoleone, Via Manzoni, Via della 
Spiga a Corso Venezia . Tato oblast, které se podle 
zmíněné Napoleonovy ulice říká také Monte Nap, 
kde o pozornost bojují nejprestižnější značky svě
tové haute couture, je Mekkou módních nadšenců . 
Jak bychom tedy v Miláně mohli zapomenout na 
módu? Nezapomněli na ni přirozeně ani futuristé . 
Takzvaný vestito antineutrale, tedy protineutrální 
oblek, který sloužil zakladatelům hnutí především 
k  provokaci, nebyl ani zdaleka jediným počinem . 
Jako ve všech ostatních oblastech, také v oblékání 
nešlo futuristům o nic menšího než o totální pře
měnu starých zvyků . 

Téma futuristické módy otevřeli dobře známí  
Giacomo Balla a  Fortunato Depero . V  září 1914 

Balla představil Il manifesto del vestito antineutrale 
(Manifest antineutrálního oblečení ) . Část jeho mode
lů byla realizována, jak dokazuje mimo jiné známá 
fotografie, na níž jsou zachyceni Marinetti a Depero 
ve slavných antineutrálních vestách . Futuristé byli 
přesvědčeni, že nové futuristické oblečení bude jed
ním z nejlepších a také nejviditelnějších prostředků, 
jak demonstrovat a  zároveň propagovat žádanou 
společenskou změnu . Trvali na tom, že nová móda 
nemůže být jen výsadou bohatých vrstev, módní fu
turistické oděvy musejí být dostupné všem . Skuteč
ně revolučním počinem také bylo, že ženský oděv 
měl napříště podléhat naprosto stejným zákonitos
tem jako ten mužský . Což neznamenalo pouze to, 
že do ženské módy začaly pronikat dříve výhradně 
mužské části oděvu jako kalhoty, vesty či kravaty, ale 
že by i ženský oděv měl být „dynamický, agresivní, 
provokativní, rozhodný, divoký, volný, neomezují
cí, radostný, osvětlující, zářící, jednoduchý, poho
dlný, určený ke krátkodobé spotřebě, hygienický  
a variabilní“ .10 Jednoduše řečeno měl splňovat všech
no to, co futurismus očekával od nového člověka  
a  nového moderního světa . Balla ostatně v  rámci 
svých úvah o  futuristických trendech v  oblékání 

Manifesto della moda femminile futurista – návrhy šatů.
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parafrázoval Marinettiho, když prohlásil, že „člověk 
myslí a jedná podle toho, co si obléká“ . 

V roce 1920 vyšel v časopisu Roma futurista text 
s názvem Manifesto della moda femminile futurista 
(Manifest ženské futuristické módy) podepsaný Vin
cenzem Fanim známým pod pseudonymem Volt . 
V něm čteme, že je nezbytné opustit „ falešné znaky 
vznešenosti a střízlivosti“ a zpřetrhat „všechny vaz
by, které módu brzdí v  rozletu, a nechat se unést 
opojením z absurdna“ . A pokračuje: „Ženská móda 
nemůže být nikdy dostatečně extravagantní . I  zde 
začneme s  rušením symetrie, výstřihy budou cik 
cak, rukávy různé délky, boty budou mít různý tvar, 
barvu i velikost“ . Futuristé chtěli úplně eliminovat 
„nudné buržoazní střihy, které jsou příliš poplatné 
minulému století“,11 a  tak ve svých návrzích vy
cházejí z geometrických vzorů, barev a  linií, které 
nalezneme na jejich obrazech a prostorových objek
tech . Oblečení musí napříště vyjadřovat vitalitu, jas 

a dynamiku, nesmí nijak omezovat . Již v roce 1913 
vnesli do módy revoluční prvek, jakým byl výstřih 
do V, nezůstalo však jen u něj . Futuristé trvali na 
variabilitě a  proměnlivosti svých obleků, proto se 
do popředí dostaly také tzv . modificanti, doplňky 
většinou geometrického tvaru a výrazné barvy, které 
mohl každý volně použít podle momentální nálady 
i vkusu . Za účelem zlevnění a dostupnosti módních 
kreací začali futuristé experimentovat i  s  novými 
a relativně levnými materiály, jakými byly kaučuk, 
papírový karton, hliník, různé kovy, pytlovina, ale 
také rybí kůže, konopí, či koudel . 

Nedostatek způsobený první světovou válkou, 
tlak na úsporu materiálu, času i  práce ve spojení 
s futuristickými zásadami vedly ke vzniku snad nej
revolučnějšího prvku futuristické módy  – kom
binézy . Roku 1919 ji pod dodnes v  italštině po
užívaným názvem TuTa (tuta) vymyslel Florenťan 
Ernest Michahelles, uměleckým jménem Thayaht . 
Její velice jednoduchý střih ve tvaru písmena T 
z  jediného kusu látky zveřejnil následujícího roku 
v novinách La Nazione . V roce 1923 jej i s patřič
ným komentářem o sociální rovnosti, dostupnosti 
a revolučnosti otiskl ruský časopis Lef . Thayahtova 
TuTa se okamžitě stala symbolem tamní avantgar
dy a později stejnokrojem pracující dělnické třídy . 
Umělcův vliv na budoucnost odívání tím však ne
skončil, začal spolupracovat s pařížským módním 
domem Maison Vionnet, pro který navrhl mimo
řádně revoluční šikmé střihy, které radikálně a ne
návratně změnily nejen ženskou módu . Futuristické 
nápady jako unisex oblečení, mužské prvky v žen
ské módě, šikmé střihy, oděvy sešívané z výrazných 
geometrických kusů látek, použití výrazných živých 
barev či bláznivé doplňky z  plastů a  kovů se sice  
v době svého vzniku nestaly dominantními modní
mi trendy, ale vše z toho se později objevilo v módě 
80 . a 90 .  let 20 . století a proslavilo takové italské 
návrháře jako Paco Rabanne, Versace nebo Laura 
Biagiotti . Futuristé i  v  odívání výrazně předběhli 
svoji dobu . 

TuTa navržená Thayahtem, 1920.
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* * *

V Miláně bychom mohli zůstat ještě velmi dlouho, 
téměř donekonečna bloumat jeho ulicemi a připo
mínat si  místa spojená s  futurismem . Vždyť jsme 
se vůbec nezastavili například u pavilonů slavných 
 Triennale di Milano (od roku 1923 dodnes), ne
věnovali se revoluci v  průmyslovém a uměleckém 
designu či typografii, kterými je Milán taktéž pro
slulý . Nenavštívili jsme ani soukromé galerie jako 
například Casa Museo Boschi Di Stefano . A co te
prve blízké i vzdálenější milánské okolí? Za všech
na místa připomenu alespoň městečko Rovereto 
s mimořádným muzeem moderního umění MART 
a zrekonstruovaným Casa Depero, tedy domemga
leriímuzeem místního rodáka, futuristy par exel
lence Fortunata Depera . Z Milána se za dvě hodiny 
dostanete i na ligurské pobřeží, což potěší nejen mi
lovníky moře, ale především ty, kteří chtějí i na ri
viéře objevovat stopy italského futurismu . V tomto 
případě doporučuji navštívit přímořské městečko 
Albisola, kde najdete Casa Mazzotti, rodinný dům, 
obchod a laboratorio Tullia Mazzottiho, jediný mně 
známý příklad dodnes pietně zachované futuristic
ké architektury . Rodinnou vilku,  obchod a  dílny 
proslavené keramičky Mazzotti navrhl v roce 1930 
Nikolaj Diulgheroff . Rodinná firma i obchod Ce
ramiche Mazzotti zde v téměř nezměněné podobě 
sídlí dodnes .

Uvědomímeli si, nakolik italští futuristé před
jímali či přímo ovlivnili náš dnešní moderní život, 
chtělo by se říci, že futurismus je prostě nesmrtelný . 
Jeho představitelé však nikoliv . Naši procházku fu
turistickým Milánem proto symbolicky ukončeme  
na místním hřbitově, konkrétně na Cimitero Mo

numentale di Milano, kde odpočívá i Filippo Tom
maso Marinetti . Je určitým paradoxem, že tento 
světově proslulý výstředník sní svůj věčný sen pod 
velmi nenápadným náhrobním kamenem, který 
se doslova ztrácí ve stínu svých zdobných sousedů . 
Až zarážející nenápadnost místa odpočinku tohoto 
velkého Itala souvisí s dalšími osudy futuristického 
hnutí i jeho vlastní rodiny, to je však už jiný příběh . 

Poznámky:
1 Futuristický Milán – místa k navštívení, foto https://www .thin

kdonna .it/viaggionellamilanodelfuturismo .htm .
2 Mario Scaffidi Abate: I  gloriosi Caffe storici d’Italia. Fra storia, 

politica, atre, letteratura, costume, patriotismo e liberta, Meligrana 
Editore, Tropea 2014 .

3 Podrobnější rozbor futuristické hudby a nástrojů včetně fotogra
fií a hudebních ukázek přinesl například časopis His Voice, viz 
http://www .hisvoice .cz/cz/articles/detail/1250 .

4 Anna Harwell Celenza: Jazz Italian Style: From its Origins in 
New Orleans to Fascist Italy and Sinatra . Cambridge – New York: 
Cambridge University Press 2017 . 

5 Tamtéž, s . 51 .
6 Tamtéž, s . 59 .
7 F . T . Marinetti: Come si seducono le donne, dostupné na https://

www .scribd .com/document/356527020/ComeSiSeducono
LeDonneMarinettiPDF .

8 Benedetta Marinetti Cappa: Astra e il sottomarino, dostupné na 
http://www .arengario .it/futurismo/eroticafuturista29astrae
ilsottomarino/ .

9 Tamtéž .
10 Guido Andrea Pautasso: Moda futurista. Eleganza e seduzione, 

Abscondita, 2016 .
11 Manifesto della moda femminile futurista, Roma Futurista, roč

ník III, č . 72, Řím 29 . února 1920 . Znovu publikováno v Il Pic-
colo, zvláštní vydání, ročník XXXIII, č . 14, Palermo, 15 . června  
1927 . Dostupné na https://tramaeordito .blogspot .com/2011/03/ 
manifestodellamodafemminile .html . 

Kateřina Hloušková, historička, specializuje se na di-
plomatické a kulturní vztahy novověké Evropy.

https://www.thinkdonna.it/viaggio-nella-milano-del-futurismo.htm
https://www.thinkdonna.it/viaggio-nella-milano-del-futurismo.htm
http://www.hisvoice.cz/cz/articles/detail/1250
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Téma, jak básníci čtou básníky, se dá jistě uchopit 
různě . Aniž bych nad tím víc přemýšlela, úplně auto
maticky jsem začala snovat jakýsi Bildungspříběh  
o své cestě k poezii . Není to tedy analytické, je to 
epické . A  leccos je vynecháno, protože – jak zná
mo – nikdy není možno napsat vše, vyprávět příběh 
v celé jeho délce .

Na počátku bylo „Vezmi žlutou tužku, namaluj mi 
hrušku“ a  sada dalších říkanek, Hrubínových i  li
dových, většinou v  ilustrovaných leporelech, která 
jsme se sestrou s oblibou pokreslovaly dalšími ma
lůvkami . Básníkem mého dětství byl ale nepochyb
ně – i přes dramatické odkojení Erbenovými bala
dami – Jaroslav Seifert: z  jeho sbírky Přilba hlíny 
jsem v první třídě recitovala „Píseň o rodné zemi“ 
(název zní příšerně, ale začínalo to přece jen líp: 
„Krásná jako kvítka na modranském džbánku…“ 
atd .), ještě raději jsem ale měla smutné válečné bás
ně jako „Zhasněte světla“ a  „Prameny, sbohem“, 
které jsem uměla nazpaměť a jejichž verše mi ještě 
dnes naskakují cestou po jesenických studánkách . 

Jen potichu, tak abych nestřás rosu,
jež zachvěla se na konečcích řas,
jen potichu, jen tiše, bez patosu
té noci říkám: Nebylas

z těch nejstrašnějších . Do perutí strážných
tvé tmy nás prudce zahalil,
ty noci vážná po těch lehkovážných,
anděl, jenž s námi byl .

Jeho dětské básně ze sbírky Maminka mě oslovo
valy kupodivu méně, s výjimkou básně „Petrolejo
vá lampa“, která zcela korespondovala s mými – už 
o něco pozdějšími – čtenářskými vášněmi: přečetla 
jsem snad všechny mayovky a verneovky a všechny 
tituly z edice Knihy odvahy a dobrodružství, které se 
daly číst (některé byly tak špatně napsané, že se číst ne
daly) . Dalším oblíbeným básníkem mého dětství byl 
František Halas, zejména jeho Ladění; měli jsme bro
žované vydání od Borového z roku 1947, které kromě 
básní pro děti obsahuje i oddíly Hořká, Psí víno, Stis
ky, Za hrob a Hrejme dále, a ty jsem všechny přečetla .

Ne, já bych nerad umíral
na lůžku při svíci
a aby u mne někdo stál
smutný a plačící

Já ležet bych chtěl v lopuchách
co velkým listem svým
by zakryly můj pyšný strach
buduli zbabělým

Měsíční polívka

Sylva Fischerová

Sylva Fischerová (1963) se narodila v Praze, ale až do osmnácti let žila v Olomouci . Původně studovala 
filosofii a fyziku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, nakonec absolvovala v oboru klasické filologie . 
Působí v Ústavu řeckých a latinských studií na FF UK . Debutovala v roce 1986 sbírkou Chvění závodních 
koní, následovalo devět dalších básnických sbírek . Je i autorkou několika prozaických knih . Její verše byly 
přeloženy do řady jazyků . Monika Načeva vydala dvě alba z jejích veršů (Milostný slabiky a Průvan v hlavě) .
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Není divu, že pod vlivem takové četby vypada
ly mé první básnické pokusy dost zvláštně . Zaprvé 
jsem psala v mužském rodě, jelikož mí básníci byli 
muži . Jak to konkrétně vypadalo, dokládá na psa
cím stroji naťukaný papír se třemi básněmi napsa
nými v době, kdy mi bylo devět . Básně se jmenují 
„Můj domov“, „Moře“ a „Naše kočka“ – což byly 
asi tři věci, které mě tehdy zajímaly nejvíc . Báseň 
„Můj domov“ zněla následovně:

Když sám domů jdu,
tu stýská se mi po mojí milé ženě
a myslím si, že su v tom božím domě 
na nebesích
a tam je moje sláva a čest .
S andělíčky budu spát
a až umřu, budu vzpomínat .

Vliv návštěv blízkého evangelického kostela i ne
dělní školy, kam nás nutila chodit bigotní prateta,  
je zjevný . A posléze se přidali Neruda, Havlíčko
vy epigramy, Wolker, Šrámek, Rimbaud, vybavuji 
si zejména dva výbory pro mládež (obsahující jak 
prózu, tak verše) Rytíři modrého květu a Srdce světa, 
ve kterých jsem si četla pořád dokola a pak se pídila 
za autory, které jsem v nich našla a jejichž texty mě 
okouzlily; zcela jsem propadla Máchovým básním, 
které ve výboru byly, zatímco Máj po mně nějak 
sklouznul, možná jsem mu nerozuměla . 

Další důležitý předěl znamenala chvíle, kdy jsem 
z  rodičovské knihovny vytáhla Čapkovy překlady 
francouzské poezie, opět ve vydání Borového z roku 
1940 . Předmluva Vítězslava Nezvala byla téměř ve
mlouvavě nazvaná „Průvodce mladých básníků“ 
a stálo v ní jasné tvrzení, že ačkoli v sebraných spi
sech Karla Čapka nenajdeme jediný svazek básní, 
přesto tento muž musel být básníkem . A i když jsem 
leckdy dala po čase přednost jiným básnickým pře
tlumočením (Rimbaudova „Má bohéma“: „Chodil 
jsem po světě a měl jsem ruce v kapse . Také můj  
svrchníček byl už jen vidinou .“ Atd .), Apollinairovo 

„Pásmo“ čtu až dosud jenom v Čapkově kongeniál
ním překladu . Koneckonců i tato četba měla svou 
konkrétní dohru – překrásná hravá báseň Pierra Al
bertaBirrota:

Tak jako koberec co pod nohama mám
jsou duše básníků pruhovány
růžově a rudě
černě a bíle
šedivě a modře
z duše básníka by byly
velmi hezké šaty

mě inspirovala k napsání těžce juvenilní básně „Bás
ník ve vaně“, kterou jsem četla na literárním pás
mu hejčínského gymnázia v olomouckém Divadle 
hudby .

Byla jsem vždycky – snad s výjimkou dívčích ro
mánků, které mě nebavily – všežravý čtenář, takže 
postupně do mé četby vplynulo vše, co jsem na
šla v  rodičovské knihovně, od Majakovského přes 
Nezvala (Edison!), Horu, Sovu, Tomana, Gellne
ra, Hrubína, Holana a Zpěvy staré Číny po Lorcu 
a  Whitmana, který se hned zařadil k  mým oblí
bencům, a  to v poválečném výboru Pavla Eisnera 
s krásným názvem Demokracie, ženo má („A  smrt 
je něco jiného, než si kdo myslel, a něco blaženější
ho“) . Pročetla jsem dokonce i básnické almanachy 
české poezie, které v knihovně byly, a v paměti mi 
utkvěl můj údiv nad tím, jak je možné vydávat tak 
špatnou poezii – nejen po ideologické stránce, ale 
řada básní bez jakéhokoli ideologického podtextu 
byla prostě mizerná, a já to nějak nedokázala vstře
bat . U rodičovské knihovny to přirozeně nezůstalo, 
připojily se návštěvy tehdy ještě Okresní knihovny 
v Olomouci na náměstí Republiky: vidím své teh
dejší lačné a zvědavé já stát před regály s poezií, kte
ré byly umístěny u okna s výhledem dolů na tram
vaje a na desku hrdinům od Bachmače na protějším 
domě, kde měli Rusové svůj univermag, obchodní 
dům . Tam jsem prostála snad hodiny, probírala se 
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nejrůznějšími sbírkami, zejména odeonská edice 
současné zahraniční poezie Plamen byla má oblí
bená, a nosila si domů tituly, které mě nejvíc zauja
ly . Byl to například předchůdce beatniků Kenneth 
Patchen s půvabným titulem Když jsme tu byli spolu, 
anebo Vasko Popa s dalším krásným názvem Vrať 
mi mé hadříky, a  ovšem Ferlinghettiho Lunapark 
v  hlavě . Vůbec k  americké poezii jsem pociťovala 
nějakou afinitu, nejspíš v návaznosti na Whitmana 
a jeho novátorství – a nejednalo se jen o beatniky, 
i když ti byli tehdy u mládeže oblíbení –, ale o něco 
později i  o  Zábranovy překlady uhrančivé sbírky 
Ariel Sylvie Plathové .

Úsměv upadl do trávy .
Už se nevrátí!

A jak se tvé noční tance
poztrácejí samy sobě . V matematice?

Takové čisté skoky a spirály – –
Ty jistě putují

světem navždy, nebudu sedět
nadobro zbavená krás, dar

tvého křehkého dechu, mokrá travnatá
vůně tvých usnutí, lilie, ach ty lilie .

Dalším zdrojem byl  – jak jinak  – antikvariát, 
odkud jsem za pouhých 10 Kčs přinesla Hölderli
nův výbor Světlo lásky (z jiné vynikající edice, čtver
cového Klubu přátel poezie), a  získala tak celoži
votní lásku i  fascinaci; z německy psané poezie se 
k němu později přidali zejména Rilke a Celan, ale 
také Gottfried Benn (a z ruské mě očarovaly verše 
Velemira Chlebnikova) . Další antikvární akvizicí 
byl výbor z poezie Jannise Ritsose Sonáta měsíčního 
svitu, který mě oslovoval svou zvláštní dikcí i obraz
ností; pamatuju si postřeh své maminky k vlastní 
„Sonátě“ – je tam pasáž popisující lesknoucí se ku
chyňské nádobí (právě v noci, v měsíčním svitu), 
o které maminka prohlásila, že by nikdy neřekla, že 
něco takového mohl napsat muž .

Tento dům dusí mě . Především kuchyně,
je jako mořské dno . Konvice na zdi se blyští
jak vyboulené velké oči neskutečných ryb,
talíře zvolna se pohybují jako medusy,
řasy a lastury zachytávají se mi do vlasů –
 nemohu se z nich pak vyprostit,
nemohu vyplavat na hladinu,
mísa mi nehlučně padá z rukou – klesám
a vidím bublinky svého dechu stoupat, stoupat
a snažím se bavit tím, jak stoupají
a kladu si otázku, co by tak říkal někdo, kdo by byl
 nade mnou a viděl ty vzduchové bubliny,
třeba, že se tam někdo topí nebo, že potápěč pátrá
 na mořském dnu? 

Sylva Fischerová.
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Ráda bych ale zdůraznila ještě jednu gymnaziál ní 
a pogymnaziální četbu, a tou byla četba preso kratiků . 
Texty – z valné části jen krátké úryvky, nepřipojené 
na nic předtím ani potom – na mě působily úplně 
poeticky, jako koany anebo zjevení z  jiného světa: 

zemětřesení je schůzka mrtvých 

cesta valchářského sloupu, přímá či křivá, je jedna 
a táž 

čas je hrající si chlapec, sunoucí kaménky ve hře – 
chlapecké království

lidé hynou proto, že neumějí připojit počátek ke 
konci 

A tak to šlo dál, přišlo mi, že nemusím rozumět 
kontextu, snažit se zasadit výroky do celku: stály tu 
prostě samy o sobě a samy za sebe . (V pozdějších le
tech jsem ovšem strávila mnoho času právě snahou 
ten kontext nalézt a pochopit, ale to první zjevení 
už nic nepřekoná .) 

Další zásadní antologií byl výbor z americké poe
zie Obeznámeni s nocí, který se mi dostal do ruky 
někdy během studií na fakultě . Zábrana s Marešem 
skutečně uměli dělat výbory: skvěle vybrané básně, 
přitom rozmanitá poetika, takže jsem si v knize četla 
pořád dokola, některé básně jsem uměla skoro na
zpaměť, a některé verše mi téměř kolovaly v krvi – 

A Arabové dávali pekelné otázky a papež nevěděl 
co říct

Doslovný rébus představ jsem býval a můj pach 
byl kontingentem známé poezie

Potrava pro požár, potrava pro myšlenku

Proč odpírám manu druhému? Protože ji 
odpírám sám sobě,

abych se s  nimi po letech setkala u Violy v  jejím 
domku na Elbě, měla tam knihu na poličce a já ty 
básně poznávala skoro jako své dávné přátele…

Jablko noci
Příběh Gregoryho Corsa 1

Včera v noci se mi zdálo o někom, 
koho jsem miloval sedm dlouhých let, 
ale neviděl jsem tvář, jen tu známou 
přítomnost těla: pot, kůže, oči, výkaly, 
moč, sperma, sliny – 
všechno týž pach, táž pachuť smrti .

K  některým autorům jsem přišla později než 
k jiným . Tak teprve po listopadu 89 jsem začala číst 
pořádně Zahradníčka, s nímž mám ovšem spojen 
jeden silný moment – je to opět během studií na 
fakultě, ptám se maminky: „Tak mi řekni, jaký byly 
ty padesátý roky, neumím si to vůbec představit,“ 
a ona, jak stála u sporáku, něco vařila, začala místo 
odpovědi recitovat:

Bylo k zalknutí

Nikoli naráz
nikoli všichni najednou
ale nenápadně a tu a tam
tak jak zněl příkaz dne
nepozorovaně se rozkládat
poslední zbytky minulosti se vytrácely 

Autorem, s nímž jsem se setkala také až později, 
byl Ivan Diviš . Začalo to jeho sbírkou Obrať koně, 
která pro mě opět představovala naprosté zjevení . 
Pak jsem přečetla snad všechno včetně Teorie spo-
lehlivosti, jen pro jeho litanie a  epiku jsem se ne
nadchla, ale ta odvaha vidět – pojmenovat – myslet! 
Jeho úžasné neologismy, o kterých se píší diplomo
vé práce! A rodákům neodpustí nic – není pro to  
důvod .
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Je to zem, kam naházíšli deset
Dantových Božských komedií,
skončí pod třemi recenzemi a pak v Pečkách
na ohromném smetišti a vzadu čoudí Velim .

Na Julišově vlastním výboru Pod kůží jsem se 
zase naučila obdivovat krajinu Českého středoho
ří stejně jako autorovu odvahu i vůli po sobě pře
pisovat starší básně; to chápu jako velmi důležité 
(ostatně i Nabokov přepisoval své starší prózy, když 
se k  nim po letech vracel) . Odlišný rozměr češti
ny mi otevřel Richard Weiner; a náraz Zábranovy 
Zdi vzpomínek cítím doteď – stejně jako sílu reflexe 
(i vědomí její nedostatečnosti tváří v tvář tíze dějin 
i života) v básních Czesława Miłosze…

Zvláštní kapitolou zůstává četba poezie v cizích 
jazycích . Když nám Záviš Šuman přinesl před pár 
lety na hodinu kursu Světová poesie původní verzi 
Apollinairova „Pásma“ spolu s  tou finální, kterou 
všichni známe, přirozeně ve francouzštině a  taky 
ještě v Čapkově překladu, vypadalo to skoro jako 
lekce tvůrčího psaní: co Apollinaire z původní ver
ze vyhodil (měl tam například velmi dlouhou pasáž 
o vystěhovalcích – několikanásobně delší, než nako
nec v básni zůstala –, a taky o svém napůl polském 
původu; používal jenom „je“, nikoli ono proslulé 
„tu“, které dává celému „Pásmu“ nezaměnitelnou 
optiku i rytmus; ale nebyla tam vůbec má oblíbe
ná pasáž „Kristus panenka oka“: Pupille Christ de 
l’oeil / Vingtième pupille des siècles il sait y faire) . 

Kristus panenka oka 
Dvacátá panenka věků v té on se vyzná 
A změněn v ptáka náš věk jak Ježíš nahoru letí 
Ďáblové v propastech zvedají hlavu by mohli naň 

pohleděti 
Praví že napodobí co uměl už Šimon kouzelník 
Křičí že ználi létat má slouti záletník 
Andělé létají lehce kolem hezkého letce 
Ikarus Enoch a Eliáš Apollonius z Thyany 
Kol prvního letadla krouží u nebeské brány 

Uctivě pouštějí ty jež unáší Svatá Eucharistie 
Ty kněze kteří věčně stoupají pozvedajíce hostie

Když jsem s cílem zlepšení svých znalostí an
gličtiny navštěvovala kurs American Modernist  
Poetry vedený Justinem Quinnem, Eliotova „Waste  
Land“ se přede mnou objevila v jiném světle, na
prosto si mě získaly jeho „Love Song of J . Alfred 
Prufrock“ i „Ash Wednesday“ a zcela jsem propadla 
melodii i myšlenkovému snování jeho cyklu „Four 
Quartets“ .

If all time is eternally present,
All time is unredeemable .
What might have been is an abstraction
Remaining a perpetual possibility
Only in a world of speculation .
Go, go, go, said the bird: human kind
Cannot bear very much reality .

Tehdy jsem taky objevila křišťálovou jednodu
chost angličtiny W . C . Williamse, kterého jsem 
v překladech znala, ale nikdy mě nezaujal: to se to
tiž skoro nedá překládat, vypadá to jako banální, ale 
ono to právě banální není! (Rose is obsolete – pure 
American products go crazy  – the universality of 
things draws me towards the candy with melon –)

A pak jsou tu samozřejmě velké epické skladby: 
v mládí Gilgameš i s jeho šenkýřkou Siduri:

Kam běžíš, Gilgameši?
Život, jejž hledáš, nenalezneš .
Když bozi tvořili svět, smrt lidstvu
údělem dali, život však ve svých
rukou si ponechali…

Nu a později zejména Homér: hned když jsem 
nastoupila jako mladá asistentka na fakultu, mi 
bylo řečeno, že učit Homéra bude můj úkol . Prů
pravu jsem k tomu moc neměla, pedagog, který nás 
učil řeckou literaturu, byl celou dobu velmi nemo
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cen, artikuloval tak, že mu téměř nebylo rozumět, 
a středobodem jeho zájmu byla navíc tragédie . Tak 
jsem si sedla a studovala zhusta až do tří do rána, 
s miminkem spícím vedle v místnosti, abych to celé 
dohonila… A za tento homérský úkol jsem zpětně 
nesmírně vděčná, jakkoli je to úkol nenaplnitelný, 
jelikož veškerá literatura k  tématu se už dnes na
studovat nedá, je toho příliš mnoho a bují to dál 
geometrickou řadou . Ale Ilias i Odysseia jsou básně 
takové síly, tak úžasně dějově vystavěné, tak plné 
detailů, dramatické, poetické i filosofické zároveň! 
Vždycky když se studenty čteme tu nebo onu ho
mérskou pasáž, když zkoumáme homérská přirov
nání nebo se věnujeme postavě Odyssea, vždycky 
znovu tam najdu něco, čeho jsem si dosud nevšimla 
a co dokládá tu obrovskou bohatost – pro kterou 
třeba Auerbach (jsa fascinován tajemstvím staro
zákonní dikce) ve své slavné knize Mimesis nemá 
vůbec pochopení, a ostatní to po něm papouškují 
dál… 

Podívejme se jenom na úžasnou scénu, kdy 
Odysseus poprvé po dvaceti letech usíná ve svém 
paláci – v přestrojení za žebráka! – a pozoruje služ
ky, které se vydávají potěšit ženichy, ano ty ženi
chy, kteří za denního světla počestně usilují o ruku 
Pénelopinu; jakým způsobem sám se sebou mluví, 
jak je to celé strukturováno (o štěkajícím srdci pak 
bude psát i Holan)… 

Živě hned přemýšlet začal i ve svém srdci, 
i v mysli,

máli se na ženy vrhnout a všechny je do jedné 
pobít,

či je má ještě nechat jít v náručí zpupných těch 
mužů,

naposled, naposled ještě, a srdce mu štěkalo 
v hrudi .

Jako as štěkává fena, kol útlých běhajíc štěňat,
na muže neznámého a dychtí zápasit za ně,
štěkalo v nitru i jemu, a na zlé skutky se horšil .
Potom se udeřil v prsa a pokáral takto své srdce:

„Snes to jen, milé srdce, vždyť hnusnější skutek jsi 
sneslo

v onen strašlivý den, kdy Kyklóps, nezdolný silou,
požíval statné mé druhy . Tys trpělo, až tě má 

chytrost
vyvedla z jeskyně ven, když myslilos, že už tam 

zemřeš .“
Tak on mluvil, když káral své srdce milené 

v prsou;
srdce se ztišilo tedy a trvale zachovávalo
poslušnost . Hrdina sám však zmítal se vpravo 

i vlevo .

Jsmeli u starozákonní dikce, tak tam je samo
zřejmě všechno: „Mé úmysly nejsou úmysly vaše 
a vaše cesty nejsou cesty moje .“ – Co víc k  tomu 
říct? Z hodin hebrejštiny pak utkvělé a nepřeloži
telné Abrahámovo: „Hinnení . – Aj, já . – Zde mě .“ 
A historie mého spolužáka z hebrejštiny Drahoše, 
původně studenta průmyslovky, který po přečtení 
kralického „Vejdi do komůrky srdce svého“ se vydal 
studovat bohosloví… 

Tento text nemá žádné přirozené zakončení . Pevně 
doufám, že i já mám ještě svou čtenářskou budouc
nost  – že se objeví další úžasní autoři, ať už staří 
nebo noví, kteří mě uchvátí, kteří mě uzemní, pře
kvapí, semelou, vyvrhnou atd ., prostě udělají všech
no to, co dělá poezii poezií a co míří do otevřena – 
tam, kam ukazuje Hölderlin:

Do otevřena, příteli! Byť dnes jen kalně
nebe se třpytí dolů a tísnivě nás vězní .
Jestliže vykročíme
za touženým a rozvážeme již i jazyk
a nalezneme slovo, až srdce celé vzklíčí
a z opilého čela vytryskne vyšší mysl,
potom zároveň s námi musí rozkvést i nebe
a zraku dokořán se otevře, co svítí .

* * *
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Pozn .: následující báseň vyžaduje určitou legen
du neboli objasnění . Když byly děti malé, brávala 
jsem je každé léto na pár dní do Olomouce, ob
vykle jsme pobývali – z více důvodů – na podná
jmu nebo v nějakém penzionu . To léto jsem našla 
podnájem v rodinném domku v Hodolanech; když 
jsme přijeli, paní nás vzala nahoru do prvního patra 
a děti si hned chtěly zabrat lepší z pokojů, který byl 
k dispozici . Tak jsme to také mívali nastaveno, my 
dospělí jsme zkrátka byli zvyklí uchýlit se na místo, 
které zbylo . Tehdy jsem ale z neznámých důvodů 
poprvé řekla: „Ne . Já budu v tomhle pokoji .“ Další 
den z paní domu vylezlo, že její příbuznou, místní 
básnířku Andělu Janouškovou, občas navštěvoval 
její dobrý přítel, prý opravdu velmi známý básník, 
dostal několik cen, pak už chodil jenom o berlích . 
Zkusila jsem pár jmen – Mikulášek, Skácel, Ladi
slav Stehlík, paní stále vrtěla hlavou, než jsem nedů
věřivě řekla: „Seifert?“ – „No ano, to je on!“ zajásala 
paní, „spával vždycky v tom pokoji napravo .“ 

To léto jsem dopisovala sbírku Krvavý koleno . 
Tehdy jsem s sebou ještě nevozívala počítač, ale do 
Olomouce jsem si ho vzala . Když můj muž odjel, 
v pokoji jsem dopsala sbírku, jako předposlední je 
báseň „Měsíční polívka“ . Na rozdíl od své sestry 
Violy nemám ve zvyku básně někomu dedikovat – 
až na pár výjimek . Jednu jsem dedikovala jí . „Mě
síční polívku“ Jaroslavu Seifertovi . 

Měsíční polívka

Jaroslavu Seifertovi

Měsíční polívka,
matný žloutek na noční obloze,
slaná žlutá poezie,
to, z čeho žiju

tady i tam, v tomhle pokoji, kde bydlel básník,
už nemocný, chodil o berlích
a hleděl na rudé světlo továrního komína .
Viděl, že je to maják,
odložil berle, lehl si do postele,
maják, co vede k měsíci,
k čemu to všechno bylo, přemýšlí, a o čem?
Měl jsem si užít víc, nebo míň?
Teď už to nestihne .
Vstane, sedne na komín a vyletí 
k měsíci, dá si měsíční polívku, seshora
je to všechno jasné, jako bůh,
člověk rozparcelovaný jak krajina s poli,
slepý cesty, jámy, meze, začne se smát, sůl
ho šimrá na patře . 
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Nesmrtelnost chrousta 

Jiří Janatka

Jiří Janatka (1939) vystudoval lékařskou fakultu a pracuje jako psychiatr . Básník a prozaik, přispívá do růz
ných periodik . Vydal sbírky Letní texty (1989), Aby něco (1999), Žloutkové divadlo (2007) a prózu Návštěva 
v Dumdivu (1992) a Ples macarátů (1997) .

Dítě, které neumí číst, poezii slyší . Nemusí chápat 
smysl, stačí mu hudebnost a rytmus, obvykle rýmo
vaný . Stává se papouškem, nikoliv Nezvalovým pa
pouškem na motocyklu, ale jezdí na trojkolce nebo 
na koloběžce a některé verše si zapamatuje, aniž by 
se jim učilo .

Princeznička na bále
poztrácela korále .
Její táta, mocný král, 
Honzíka si zavolal:
„Honzíku, máš namále,
přines nám ty korále!“
Honzík běžel za horu,
nakopal tam bramborů .
Vysypal je před krále:
„Nesu vám ty korále,
větší už tam neměli,
snědli je už v neděli .“

Děj této bramborové romance drnčivě padá 
z pod mračeného podzimního nebe, které visí z portá
lu loutkového divadla . Dítě musí čelit tajemství, musí 
se vypořádat s  otevřeným koncem příběhu . Možná 
nějaký verš chybí, možná je v tom záměr, předzvěst 
budoucích záhad a nejistot . Bude nálezce, který za
měnil korále za brambory, za své poněkud drzé jedná
ní zaslouženě i nezaslouženě odměněn, či potrestán? 

Malý papoušek začne tušit, že téměř všechny 
dobré básně jsou na tom stejně, že nevíme, jak kon
čí, někdy dokonce ani kde a jak začínají, že se oteví
rají až při dopadu na rezonanční desku imaginace, 
že jsou v  jistém ohledu uzamčené nebo jen polo
odemčené . Nelze jim beze zbytku rozumět, vzpírají 
se rozboru a výkladu . Někteří výjimečně obdaření 
dospělí poezii slyší i čtou, jiní ji pouze čtou, větši
na jich ovšem poezii nečte ani neslyší . Básníci před 
těmi netečnými stojí na hanbě . Soutěže v recitaci, 
nedělní chvilky poezie a krasomluvci jako Ludmila 
Pelikánová, Milan Friedl, ale i Radovan Lukavský 
ze mě udělali Orfea připoutaného ke stěžni, s uši
ma zalitýma voskem . Když slyším Alfreda Strejčka, 
s jakým patosem dabuje přírodopisné či zeměpisné 
zahraniční televizní seriály, zježí se mi všechny chlu
py na těle . 

Základní svazky Klubu přátel poezie se prodá
valy ve dvojím provedení: dražší s  mikrodeskou, 
lacinější bez ní . Bez ohledu na cenu jsem si ku
poval vždy ty lacinější . Náhoda antikvariátu mi 
nadělila Justlův výbor z  díla Vladimíra Holana 
Noční hlídka srdce i s recitací autora . Desku jsem 
si pustil a  byl jsem akusticky uchvácen, poprvé 
a v podobné intenzitě naposled . Básník zastřeným 
barytonem námořního kapitána odhaloval svůj  
úděl:
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Ptala se tě mladá dívka: Co je poézie?
Chtěl jsi jí říci: Také to, že jsi, ach ano, že jsi
a že ve strachu a úžasu, které jsou svědectvím zázraku,
bolestně žárlím na plnost tvé krásy,
a že tě nesmím líbat a že s tebou nesmím spát,
a že nic nemám, a že ten, kdo nemá, co by daroval,
musí zpívat…

Ale neřekl jsi jí to, mlčel jsi
a ona ten zpěv neslyšela…

Mnohonásobně protažené „é“ ve slově poézie 
otevíralo v  útrobách gramofonu tak podmanivou 
propast lásky, že jsem si přál, abych něco podobné
ho také jednou prožil, nejlépe ovšem se záložní jis
totou jiného vztahu . Hláska „m“, jejíž přídech zněl 
jakoby ozvěnou za některými samohláskami v bás
ni Večere, naopak stoupala až někam do mrazivého 
kosmického prostoru .

Večere(m) přehnutý(m) jak vína nalévání(m),
k němuž se vstává od stolu pro květinu a svíci,
večere oněmlý, večere bledolící 
žádostí věšteb, zdání!

Z kroků svých člověk odchází a silou půlměsíce
přes okraj zvířat přehýbá se klid .
Jak nedoufaným zjevuje se být,
jak mocně jsme a více .

Trváme slávou přízraků! Užasle, žádostivě
tančíme účastenství dráždivé
před šípem mířeným, by jedem něhy naše srdce mdlé
rozkvílel opojivě,

by moci bezmezna, jež líbají stříbrostín harmonie,
nás přijaly, jako bys dovál,
jako bys dovál, kdyžs nedoufal, nedůvěřoval
a vanul jen ve vání ironie .

Samozřejmě šlo o harmónii a  irónii. Nesnadná 
zapamatovatelnost textu, jistá svévole, vyumělkova
nost či podezření na romantickou veteš mizely máv
nutím kouzelného proutku vznešené hudby sfér .

Stále dávám přednost četbě před poslechem, křty 
sbírek některých přátel jsem zvládal trpělivostí, ale 
přece jen jsem si zvykl . Když jsem měl později číst 
vlastní verše ve Viole, vzal jsem to stoicky a přibral 
si na pomoc principála Krytového divadla Radima 
Vašinku, profesionála bez profesionálních zlozvyků .

K zasvěcení je nutno vrátit se o řadu let nazpá
tek, mezi zápach dehtovaných pisoárů a pod svědivé 
přikrývky či spíše houně, pod kterými jsem se jako 
sedmnáctiletý ocitl, když jsem svou tehdejší život
ní situaci vyřešil vstupem na Vojenskou lékařskou 
akademii . Svůj honosný název tato instituce po roce 
ztratila, ale podržela si vše ostatní . Kasárenskému 
nepohodlí a drilu nebylo tak obtížné se přizpůsobit, 
mnohem horší bylo zelenošedé prostředí, deforma
ce myšlení a jazyka . Z chapadel politruků, v jejichž 
náručí svazácky kvílely garmošky, z  fyskultury na 
gorodku a ze samostudia, z četných rusismů, slova
kismů a čechismů mě vysvobodilo až satori poetis
mu, Nezvalovy Básně noci . Vstoupil jsem do jiného, 
lepšího světa, světa, který nejen opojně voněl, ale je
hož jsem se mohl dotýkat, vidět jeho tvary a barvy .

O nové kultuře sníš a já nově ti v proměnách zpívám
Fontáno s tygřicí jež jsi náhrobkem tohoto děcka
Troubil postilion a koníci běželi k nivám
Rozplakat oči hvězd Má píseň je duhou
a s ní kráčej

Kdo by nechtěl kráčet s  duhou, posadit se na 
kozlík poštovního vozu a zvukem trubky porušovat 
listovní tajemství, kdo by nebyl vzrušen fontánou 
s tygřicí, která se mohla kdykoliv proměnit ve fatál
ní ženství, v ženu se stehny z krupice, kterou mi bylo 
později přisouzeno potkat nikoliv v harému kopre-
tin a mezi hluchavkami, ale na hřebenech Orlických 
hor? Vždyť přece 
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Noc vyrojila zlatý úl nad sady večerů
nad věžičkami katedrál a atelierů
a mocné hráze z porfyru a gigantická děla
se rozléhala v nádvořích jež lunou zkameněla
třesk oken hukot paláců a heraldický prach
se třepil v mřížích kapliček jak slunce na márách
ze stonásobných arkýřů zněl černý hukot pián
a průvod bílých jeptišek se ztrácel v květech lian 

Praha je pro mě od té doby kabinetem astrolo
gických pověr i  heraldických znamení, navždy se 
už jejích střech budou dotýkat prsty deště. Po tom
to zásahu do černého mi zůstala jizva náklonnosti 
k smyslově názornému .

Někdy jsem okouzlen vytáhl z domu paty,
svítání chroustalo svůj mokrý karfiol,
karfiol oblohy, křehký a bělozlatý
jejž steskem zahalil dým útlý jako stvol,

a na skle ovzduší jen malá stopa sazí
v těch řídkých čistých dnech tě městem doprovází .

Svítání chroustalo svůj orosený chřest
a všude na trzích voněly štíhlé svíce,
ty prsty Aurory, jež rodí Ivančice
(do koše spadla k nim třešňová ratolest) .

Když ostří úsvitu již brukve rozkrájelo,
pozvedla jitřenka své zrůžovělé čelo .

Skořápka pukala, dnilo se pod víčky,
svítání opralo bělostné ředkvičky,
pod pláštěm pahorků jak spící ženské tělo
uprostřed lesů svých se Brno probouzelo .

Nechte se rovněž okouzlit zeleninovými zahra
dami Melancholických procházek Ivana Blatného, 
těmi zahradami pod vládou Paní Jitřenky, dotkně
te se chladné svěžesti orosených třešňových rato
lestí, poslouchejte ono chroustání a  chroupání, 

ochutnejte čerstvé ředkvičky, karfiol a  chřest . Se 
stejným zaujetím a obdobným potěšením můžete 
také navštívit Pernambuco, poslední sbírku Ivana  
Wernische .

Pokusím se vám nyní podstrčit svůj dnešní ranní 
text s názvem Bod obratu.

Tentokrát jsem dorazil až na předměstí Drážďan . 
Není v tom nic symbolického, běhám a létám 
zásadně půlnočním směrem . Znamená dosažení  
této mety onen vytoužený a rozhodující bod 
obratu?
Domky uprostřed zeleně jsou kotážového typu . 
Některé se pyšní kruhovým bazénkem s obrubou 
z kašírovaného mramoru a zmenšenými kopiemi 
antických soch, k jiným věrně přiléhá králíkárna . 
Je to neokázalý spořilov, to slavné zahradní město 
zaměstnaných .
Operní pěvkyně mají někdy zálibu v  kalhotkových 
rolích, mně byla přidělena role praporková . 
Člověk k ní přilne, jako by držel čestnou stráž . 
Obě role obsahují příslib poněkud bolestného 
přehodnocení a zmatení hodnot . 

Bod obratu nebývá melancholickou procházkou, 
není to ani nezávazně zábavné pobíhání a poleto
vání . Drážďany byly přece jen rozbombardovány  
a každý z nás toho neustále schytává víc než dost . 
Ale byl bych velmi rád, kdybyste se prošli před
městím, kde se idylickou minulostí prodírá přítom
nost se zalátanou dírou na patě, kde se oprýskaná 
okázalost mísí se shánčlivostí, která myslí na zadní 
kolečka . Abyste zaslechli skřípot vrátek, ucítili hnůj 
z králíkárny a nabrali dlaní vodu z bazénku pokry
tého lekníny, kam jsem kdysi spadl při návštěvě 
u známých svého otce .

Tichou poštou řetězových odkazů jsem se dostal 
k Baudelairovi, Verlainovi, Rimbaudovi a Apollinai
rovi, k Nervalovým Chimérám a Dcerám ohně a poz
ději k  surrealistům . Jejich papež André Breton mě 
zasáhl do osrdí výstřelem ze svého revolveru s bílými 
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vlasy. Lautréamonta jsem četl nábožně, ale s odstu
pem, bez nadšení . Pokud si jeho krutost a bezcitnost 
připustíte k  tělu, pokud ji nevnímáte esteticky, ale 
naturalisticky, s již zmíněnou smyslovou názorností, 
připomíná návštěvu muzea tortury, evokuje scény, 
kvůli kterým se některým filmům – jako jsou Goyovy 
přízraky nebo Kladivo na čarodějnice –, aniž bych tr
pěl přehnanou útlocitností, raději vyhýbám . Nemu
síte jít po jednotlivých položkách, apoštol informací 
Karel Teige vše shromáždil pod jednou střechou .

Nezvalovy překlady svědčí o  jeho zaujetí pro 
vlastní způsob . Tyto „analogie a imitace původních 
básní“ nahlodávají prvotní úchvat, jsou dokladem 
poréznosti jeho díla . Čapkův zakladatelský počin, 
jeho Francouzská poezie nové doby měla pro básnic
ký jazyk stejně objevný význam jako vynález žárov
ky, bezdrátové telegrafie nebo lokomotivy . Osobně 
za nejvydařenější, nejpřesnější a  nejlibozvučnější 
považuji překlady Františka Hrubína .

Za příklad může sloužit Rimbaudův Pocit: 

Za modrých večerů pod letní oblohou
trávou si vyběhnu, ať šimrají mě klasy
a zasněn svěží chlad necítím na nohou
a vítr ve spáncích, jak půjdu prostovlasý .

Vše z hlavy vypudím a mlčky půjdu dál, 
duši však nesmírným snem lásky naplněnou 
a půjdu dál a dál, jak cikán by se bral,
přírodou, blažený a šťastný jako s ženou .

Mohlo by se zdát, že smyslová názornost se pře
vážně snoubí s  méličností, s  elegancí a  půvabem 
verše, jako by se nejlépe cítila v jejich objetí, protože 

„svět je krásný a krásné je žít“ . Samozřejmě tomu tak 
není . Mezi nejfrekventovanější slova u Georga Tra
kla patří barvy, zejména černá, modrá, rudá a bílá: 

…cizincův krok
zvoní stříbrnou nocí . 
Kéž modrá zvěř na jeho stezku si vzpomene…

Jeho barvy nejsou líbivé, ale křiklavé, křičí jako 
Křik Edvarda Muncha . V  Traklově básni Melan
cholie (v překladu Ludvíka Kundery) se představuje 
nálada zcela jiného druhu, než tomu bylo u Ivana 
Blatného .

Modravé stíny . Ó ten pohled dlouhý,
jejž černé oči na mne upírají .
Kytary tiše, podzimkově hrají
a rozpouštějí tóny v hnědé louhy .
Chystají ruce nymfy v šerém háji
rmut smrti . Z rudých ňader sají touhy
rozpadlé rty a v černočerné louhy
se vlhké vlasy slunce přelévají .

Metodou mého výběru byl způsob . Ten mě při
vedl ke jménům a posléze k otázce po nesmrtelnos
ti chrousta . Je básníkem každý, kdo se za něj sám 
považuje nebo to o něm tvrdí ostatní? Prohlásit, že 
básníkem je ten, kdo píše básně, by bylo snadné, 
pokud bychom dokázali určit, co je a co není bá
seň . Odbojného zemana Dalibora z Kozojed podle 
Aloise Jiráska „naučila nouze housti“ . Existují je
dinci, kteří do otvoru své nouze místo tónů houslí 
sypou slova, a každý to dělá po svém . Někdo ve své 
Daliborce zpívá, jiný jen koktá nebo blábolí .
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1 .

Polsko 1949 – soubor lidových písní a tanců Ma
zurek se postupně vypracovává díky pedagogické
mu a hudebnímu vedení Wiktora k profesionální 
dokonalosti . Současně se rozvíjí milostný vztah 
mezi Wiktorem a mladičkou sboristkou, zpěvačkou 
Zulou . Zdánlivě se k  sobě nehodí . Nejen věkem 
a rozdílností povah . On spíše introvert, ona impul
zivní . Vzájemné nevyhnutelně silné citové pouto se 
však odráží ve slovech Zuly, když naprosto rozhod
ně říká Wiktorovi: „Zůstanu s  tebou až do konce 
světa .“ Jsme však na počátku příběhu . Jedna z ob
líbených a  často uváděných písní souboru „Černé 
oči proč pláčete, že spolu být nemůžete“ se obrazně 
stává předznamenáním dalších cest obou hlavních 
protagonistů . 

V roce 1952 se soubor Mazurek na přání stra
nických funkcionářů svým repertoárem zaměřu

Studená válka

Tomáš Mazal

„Najdi si nějakého chlapa, co se o tebe postará,“ říká Wiktor Zule, která za ním přijela na krátkou povolenou 
návštěvu do pracovního tábora . „Takovej se ještě nenarodil,“ rezolutně odmítá Zula . I to je jeden z motivů 
podivuhodně silného pouta zpěvačky Zuly a hudebního skladatele Wiktora v novém filmu režiséra a scená
risty Pawła Pawlikowského Studená válka (Zimna wojna), který v červenci vstoupil do některých našich kin 
pod nic neříkajícím přízviskem „romantické drama“ . Polskofrancouzskobritský film, který při své světové 
premiéře na letošním filmovém festivalu v Cannes získal Zlatou palmu za nejlepší režii a sklidil mohutné 
divácké ovace ve stoje . Není se čemu divit, vždyť Pawlikowski již za svůj předchozí film Ida získal v roce 
2014 uznání nejvyšší – Oscara za nejlepší cizojazyčný film .

Studená válka dějově počíná v období budování stalinského poválečného Polska, ale pozvolna i v poně
kud „odlišném“ světě tehdejší západní Evropy . Na pozadí dobových reálií se odehrává příběh velké osudové 
lásky zpěvačky Zuly a hudebního skladatele Wiktora, kteří jsou k sobě fatálně přitahováni, a ačkoliv nevy
drží být bez sebe, osud jim připravil cestu podobnou antické tragédii . 

je více na angažovanou tvorbu, adoraci stalinské 
ideologie . Souboru je tím umožněno cestovat i na 
zahraniční vystoupení, později i na Západ . Wiktor 
si uvědomuje, že jeho umělecká cesta vede jinudy, 
nechce se účastnit degradace souboru . Rozhoduje 
se pro emigraci . Kdyby zůstal v Polsku, měl by sice 
kariéru, ale ztratil by volnost . Není tím typem, kte
rý dokáže mlčet a trpět . Cestou na vystoupení do 
Berlína přemlouvá Wiktor ve vlaku Zulu k útěku 
do západního Berlína . „Co tam budu dělat?“ ptá se 
zoufale Zula a odmítá . 

Paříž 1954 . Wiktor v  emigraci pracuje v  baru 
L’Eclipse, skládá hudbu, aranžuje . Zula přijíždí do 
Paříže na zájezd se souborem . Ačkoliv má obavy, že 
je sledována a oba jsou již zadaní v jiných vztazích 
(navzájem si dopřávají jistou volnost), pozdě v noci 
se setkají na chvíli v baru . Ona se vrací k tehdejší
mu Wiktorovu návrhu utéct do západního Berlí
na . „Cítila jsem, že se to nepodaří . A bez tebe bych 
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neutekla nikdy .“ Když se Wiktor téže noci navrací 
domů a ulehne ke své francouzské přítelkyni do po
stele, ta se jej optá: „Byl jsi za děvkama?“ „Ne, byl 
jsem za ženou svého života,“ řekne Wiktor . „Tak mě 
nech spát,“ odpoví mu a otočí se k němu zády .

Jugoslávie 1955 . Soubor Mazurek vystupuje 
v Záhřebu . Do Záhřebu přijíždí i Wiktor, aby viděl 
Zulu . Již během představení ale zjistí, že je sledován 
tajnou policií . Během přestávky, aniž by se se Zulou 
mohl setkat (jen ji letmo zahlédne z publika), ho 
odvedou policisté do služebního auta a  odvezou 
rovnou na nádraží, kde jej posadí do vlaku směr 
Paříž . Wiktor má vlastně štěstí . „Poláci vás chtěli 
do Varšavy,“ říká jeden z policistů . „A to se říká, že 
Varšava je Paříž Východu,“ krčí rameny druhý .

Paříž 1957 . Wiktor ve studiu nahrává hudbu 
pro film . Nečekaně přichází Zula . Vdala se za Itala . 
„Udělala jsem to kvůli nám .“ A tak zůstává a bydlí 
u Wiktora v Paříži . Wiktor má představu, že Zula 
za pomoci jeho vlivných pařížských přátel natočí 
svoji samostatnou gramofonovou desku „Černé oči 
proč pláčete…“, ovšem v jiném aranžmá a s  fran
couzským textem od Wiktorovy přítelkyně, se kte
rou se i nadále stýká . 

Zula se nechce podvolit: „Wiktore, co jsi to udě
lal s  našima Očima? Tohle zpívat nebudu .“ „Tak 
nebude deska,“ odvětí nasupeně Wiktor . Změna 
jeho osobnosti, chování, ponížené přizpůsobování 

francouzskému prostředí jsou již patrné . Na večír
ku v  lepší společnosti osloví Wiktorova přítelkyně 
afektovaně Zulu: „Jak se vám tu líbí? To musel být 
pro vás šok . Kina, kavárny, obchody…“ Ta s úsmě
vem odvětí: „Já jsem neutekla . Vzala jsem si Itala . 
Byla jste někdy v Palermu?“ Celá tahle emigrant
ská existence v Paříži se jí protiví . Ještě v průběhu 
večírku říká Zula Wiktorovi: „V Polsku ses choval 
jako chlap, tady jsi někdo jinej .“ Nejen že je Wiktor 
nemužný, ale je doslova nemožný . Když vyjde gra
mofonová deska, Wiktor ji nadšeně předává Zule se 
slovy: „Tohle je naše dítě!“ „Bastard,“ sebedestruk
tivně odsekne Zula a desku odhodí (a s ní možná 
i celou budoucí kariéru) na ulici . Za pár dní, aniž by 
to komukoliv řekla, bez rozloučení odjíždí do Pol
ska . Zoufalý Wiktor po zběsilé noci strávené v baru 
u klavíru shání Zulu telefonicky ve Varšavě . Chce 
za ní neprodleně odjet . Na polském velvyslanec
tví v Paříži Wiktorovi sdělí holou realitu: „Nemáte 
francouzské občanství, nemáte ale ani polský pas, 
Francouzem ani Polákem tedy nejste . Pro nás tedy 
neexistujete . Ovšem – jistá možnost by tu byla…“ 
Je mu nabídnuta spolupráce tajného agenta sledují
cího a udávajícího francouzské umělecké kruhy .

Polsko 1959 . Wiktor ilegálně překročil hranice 
do Polska . Je zadržen a za dvojí překročení hranic 
(s  podezřením, že je britský špion) odsouzen na 
15 let pracovního tábora . Zula jej najde, je jí povo

Joanna Kulig a Tomasz Kot jako Wiktor a Zula ve filmu Studená válka.
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lena krátká návštěva . Těžkou prací v lomu má zra
sované ruce, je zřejmé, že jako hráč na klavír se již 
nikdy neuživí . „Co jsme to provedli, Wiktore?“ říká 
mu zoufale Zula . A tady zazní věta ze začátku to
hoto textu: „Najdi si nějakého chlapa, co se o tebe 
postará .“ „Takovej se ještě nenarodil, Wiktore .“

Polsko 1964, letní parket, estrádní pódium . 
Wiktor je rozhodnutím vlivných mocipánů po ně
kolika letech propuštěn z vězení . Sleduje vystoupení 
podřadného souboru, doprovázejícího Zulu . Když 
dohrají, Zula se namísto manžela s  jejich malým, 
asi tříletým dítětem v náruči zoufale vrhá do objetí 
Wiktora . „Dostaň mě odsud!“ prosí a přitom pláče . 
„Proto jsem tady!“ svírá ji Wiktor pevně . Ačkoliv 
celá situace ve filmu proběhne nečekaně rychle, je 
nutné si uvědomit, jak velkou oběť Zula pro vztah 
s Wiktorem přinesla . Vdala se za vysokého stranic
kého funkcionáře, kterého pochopitelně nemilo
vala, počala s  ním dítě, jen aby pak na přímluvu 
a  prostřednictvím tohoto, již od pohledu nesym
patického člověka dosáhla Wiktorova propuštění 

z vězeňského lágru, pravděpodobně po třech letech 
od jejího sňatku a narození dítěte .

Osamocené rozcestí, autobusová zastávka v od
lehlé, ztichlé polní krajině . Z autobusu vystoupí jen 
Wiktor a Zula . O kus dál ruiny kdysi vznosného 
chrámu . Tak jako na začátku filmu je detailně za
brán motiv vševidoucích a  soucitných očí Kristo
vých na popraskané a místy opadané fresce chrámo
vé zdi . Zula a Wiktor si nad torzem oltářní desky 
přísahají věrnost až do smrti . Pak Zula rozdělí práš
ky . „Ty si jich vezmi více, ty jsi těžší . Teď už jsem 
tvoje na věky věkův .“

Sedí spolu na lavičce u rozcestí poblíž autobu
sové zastávky s  očima upřenýma kamsi do dálky . 
Ticho a  klid . Pak si jen maličko poposednou, na 
druhou stranu, výhled je tady přece jen lepší…

Zní hudba, J . S . Bach, klavírní fragment jedné 
z Goldbergových variací . To je konec filmu .

2 .

Režisér, scenárista, dokumentarista Paweł Paw
likowski se narodil v  roce 1957 ve Varšavě . Jeho 
matka byla lektorkou angličtiny na Varšavské uni
verzitě, otec (židovského původu, jeho otec zahy
nul v Osvětimi) byl doktor, který po vlně antise
mitismu v  Polsku (1968) emigroval do Rakouska 
(1969) . Jejich manželství se rozpadlo a Pawlikowski 
ve 14  letech odešel s matkou do Londýna . To, co 
tehdy považoval jen za prázdniny, se ukázalo být 
trvalým stavem vyhnanství . Poté žil krátce v  Ně
mecku, Itálii, ve Francii, načež se usadil ve Velké 
Británii, kde strávil třicet let svého života . 

Když v  roce 1986 nastoupil do BBC, prosadil 
se jako jeden z  nejosobitějších britských režisérů 
dokumentárních filmů, kteří ve stylu „poetického 
realismu“ zachycovali kontroverzní témata a osob
nosti . Jeho žena v osmdesátých letech emigrovala ze 
Sovětského svazu, v roce 2006 zemřela na rakovinu . 
Dnes žije Pawlikowski opět ve Varšavě .

Joanna Kulig (Zula).
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3 .

Tím, že je film Studená válka černobílý (a navíc v ob
razovém formátu 4:3), jsou jednotlivé, doslova řeče
no samostatné filmové obrazy dramaticky umocně
ny a kontrastně do sebe navzájem zapadají . „Chtěl 
bych tomu uniknout,“ říká v  jednom rozhovoru 
Pawlikowski, „ale nemám klíč k barvám a barevné
mu filmu .“ Obraz (vynikající kamera Łukasze Żala), 
zvuk a hudba jsou výsledkem úsilí nejen samotného 
režiséra, ale Pawlikowski hovoří o kolektivní práci . 
Při natáčení neustálé docházelo ke změnám, a i když 
měl obraz pevný rámec, hledali společně lepší po
lohu . Jeden záběr tak prý měl 15–30 nasnímání . 
„Víte, dělat film je pro mě specificky dlouhý proces, 
vybírat – to ne, to taky ne – řeč, světlo . Každá scéna 
je obraz, to je můj  perfekcionismus .“

Na dotaz, zdali se Pawlikowski inspiroval něja
kým filmovým dílem, odpověděl: „Ne specificky…, 
ale je tu jeden film, Žít svůj život (1962) od Godar
da . Obsahuje krásnou černobílou kameru a excen
trické kompozice, které se zdají náhodné .“ A také 
zmiňuje české režiséry I . Passera a M . Formana .

Herecké obsazení filmu, vyjma Tomasze Kota 
v hlavní roli (Wiktor), je nám poněkud povědomé . 
Osobitá, temperamentní a sympatická Joanna Ku
lig (Zula) se objevila již v Pawlikowského Idě v roli 
zpěvačky kapely, která hraje na oslavě narozenin 
města Szydłów, a  Agata Kulesza (zde na samém 
počátku spolupracovnice Wiktora) v  Idě ztvárnila 
postavu Wandy . 

„Předchozí film Ida,“ říká Pawlikowki, „to bylo 
o  duši člověka, která je komplikovaná . Vždyť já 
také mám problémy sám se sebou…, se samotou, 
s  kompromisy, s  hledáním sebe sama . Zajímá mě 
to .“ V jiném rozhovoru o filmu Studená válka uvá
dí: „Je to samozřejmě také návrat do určité doby, 
s níž se cítím spojený . Doba, která mi připadá ta
jemná .“ Tajemné, ale zároveň obdivuhodné je vlast
ně i to, že Pawlikowski film věnoval svým rodičům . 
Hlavní protagonisté filmu nesou jejich jména . Vzá

jemný vztah rodičů měl obdobný průběh jako ve 
filmu . Oba také zemřeli v témže roce (1989) . „Zula 
je velmi podobná mojí mámě a já se podobám otci . 
To je pak těžké, v každém z nás jsou naši rodiče, tak 
co vymýšlet?“ říká Pawlikowski .

Jak již bylo uvedeno, v jedné z nejsilnějších scén 
ke konci filmu je situace, kdy se Zula po tuctovém 
estrádním vystoupení bez okamžiku zaváhání vrhá 
do náruče Wiktora, aniž by si uvědomila, že ved
le Wiktora stojí její manžel a  jejich malé dítě . Jis
tě, v boji o Wiktora má již Zula leccos za sebou… 
„Jak může být láska až tak egoistická, už vlastně 
kvůli tomu malému dítěti?“ zněl dotaz na režiséra . 
Paw likowského odpověď: „Moje matka to v životě 
ne udělala, i  když s  tím měla velké problémy . Ale 
v  tom filmu to muselo být . Může to být tragédie 
za tím štěstím, to je katarze v umění, ve filmu…, 
v životě ne, umíráme v nemocnici . V umění je to 
poezie, přes lásku .“

4 .

Hlavní lokací snímku je Polsko, místo dětství i po
sledních scén filmu (navíc po letech exilu Pawli
kowski natáčí přesně na stejném místě břehu řeky, 
kam se jako malý chlapec chodil koupat) . Dále 
utilitární Jugoslávie, po Titově roztržce se Stalinem 
v roce 1948 pro mnohé utečence z východního blo

Režisér filmu Studená válka Paweł Pawlikowski.
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ku spásná země, a Francie – oblíbené místo polské 
emigrace (a nejenom z 50 .–60 . let), jejíž elitářsky 
pohrdavé salony nepřejí svobodnému rozletu, spíše 
dusí k přízemní přizpůsobivosti společnosti . 

„Je to historie nejen ze šedesátých let, ale stojí
me před tím denně,“ říká dnes Pawlikowski . Důvod 
návratu k době, ve které se film odehrává, spatřuje 
Pawlikowski i  v  její grafičnosti, jistým způsobem 
přehlednosti a jednoduchosti . Ale pozor, zdůrazňu
je, neplést si s nostalgií! Svět tehdy neběžel tak rych
le a  zkratkovitě . „Dneska již na lásku není čas…, 
svět je přehlcený obrazy a zvuky, všichni jsou tvoji 
přátelé, ale na osudový citový vztah nemáš prostor,“ 
dodává Pawlikowski . Z  obdobného úhlu pohledu 
je možné vnímat lidové písně souboru Mazurek . 
Nikoliv jako falešný sentiment Pawlikowského a la
cinou adoraci něčeho, co tehdy jásavě a  optimis
ticky znělo všude, nýbrž jako čistý pramen lidové 
tvořivosti, ještě nedegradovaný ideologií . Mám na 
mysli samotný počátek filmu, kdy Wiktor s kolegy
ní a řidičem starého autobusu objíždí s mikrofonem 
a  magnetofonem zapadlé oblasti Polska, aby od 
prostých lidových muzikantů v jejich autentickém 
podání zachytil a zapsal již téměř zapomenuté me
lodie a písně . 

Tak jako ve filmu Ida bylo možno zachytit jem
ný a ironický humor (například kolem šavle Józefa 
Piłsudského) i reflexi protižidovských nálad Poláků 
za druhé světové války – je tento druh ironie pří
tomen také ve filmu Studená válka . Administrátor 
a  řidič souboru Mazurek, uvědomělý komunista, 

se náhle zarazí při obhlídce nastoupeného soubo
ru, když uvidí nápadné židovské rysy jedné z dívek: 
„Co uděláme s tou Janičkou, je moc tmavá?“ zamy
slí se a posléze si sám odpoví: „Dobrá, přebarvíme 
jí vlasy .“ 

Není divu, že již Pawlikowského Oscarovou Idu 
ostře odsoudila polská televize TVP kvůli náhledu 
na protižidovské chování části společnosti za vál
ky . Pro Pawlikowského je ale politický a historický 
kontext spíše něco jako dodatek . Na nedávné tis
kové konferenci v Polsku v  této souvislosti zazněl 
i dotaz, zda je pravda, že v polské televizi existuje 
černá listina nezávislých umělců? Pawlikowski od
pověděl: „Je za co v Polsku válčit a  je dobré dělat 
to filmem . Autoritativní vláda nás stimuluje k naší 
tvorbě, a pokud nám to nezatrhnou, tak to budu 
dělat uměním . Umělec musí mít volnost, nedá se 
naprogramovat, umění nemůže být pod presem na
cionalismu .“ To mi připomíná film jiného slavného 
polského režiséra, Andrzeje Wajdy, Mžitky (2016) 
o malíři Władysławu Strzemińském, který odmítá 
dělat umělecké kompromisy a  sloužit doktrínám 
socialistického realismu . 

Ale nechme stranou politický a historický kon
text . Film Studená válka je především film o velké, 
ničím nespoutané lásce, naprosto silný a ojedinělý 
příběh s tragickým koncem, který není vlastně ani 
tak tragický jako spíše v posledních okamžicích de
finitivně naplněný . 

Tomáš Mazal, publicista.
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Z nových knih

JAN HORSKÝ A MIROSLAV 
HROCH (ED.)
STO LET. HODNOTA SVOBODY, 
NEBO CENA ZA NEZÁVISLOST?
SLON, brož ., 436 s ., 299 Kč

Sté výročí vzniku 
Československa 
podnítilo několik 
historiků všech 
generací k sepsá
ní netradičních 
kritických úvah . 
Jejich cílem není 
ani herostratovsky 
umenšovat národní sebevědomí „bou
ráním mýtů“, ani se lacině podbízet 
ideologicky laděným nacionalistickým 
oslavám . Nejde konečně ani o to, 
zastínit rozbor problému záplavou 
„událostních faktů“, jak je v české 
historiografii stále ještě dost rozšířenou 
praxí .

Některé z předkládaných studií 
zvažují, jakou hodnotu bylo a je 
možno z perspektivy někdejších aktérů 
i soudobých badatelů připisovat vzni
ku samostatného národního státu . Jiné 
se ptají, nakolik byla a je vedle ideálu 
„hodnoty svobody“ brána v potaz také 
hmotná i nehmotná „cena“ zaplacená 
za nezávislost národa .

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

TERJE B. ENGLUND
ŠPION, KTERÝ PŘIŠEL POZDĚ. 
ČESKOSLOVENSKÁ ROZVĚDKA 
V NORSKU
Prostor, brož ., 348 s ., 347 Kč

Kniha zachycu
je zcela novou 
a zatím neznámou 
část ve vztazích 
mezi Českosloven
skem a Norskem 
v období po druhé 
světové válce . 
Autor vychází ze 
širšího kontextu 
politických a kulturních norskočes
kých vztahů a poté podrobně mapuje 
československé špionážní aktivity 
v souvislosti s Norskem od únorového 
převratu 1948 až do pádu komunismu 
v roce 1989, a to vše prostřednictvím 
konkrétních lidských příběhů a osudů .

MARK SLOUKA
DALEKO V SRDCI. MEMOÁRY
Prostor, brož ., 280 s ., 297 Kč

Ve své vzpomínkové próze skládá 
Mark Slouka, syn českých rodičů, 
kteří po únorovém puči odešli do 
Spojených států, spletitou a často 
pochmurnou mozaiku svého života . 
Centrálním bodem memoárů je pře
devším jeho matka, která pro mladého 
chlapce znamenala během dospívání 
celý svět a po dlouhou dobu byla 
nejdůležitější osobou jeho života . Jak 

stárnul, jeho vztah 
k ní se proměňo
val a právě tuto 
ambivalenci, toto 
přelévání mezi 
láskou a nenávistí, 
autor pozoru
hodným způso
bem vykresluje 
a vyrovnává se 
tak s traumaty, jež ho provázela až do 
dospělosti . Slouka ve své próze citlivě, 
avšak nanejvýš pravdivě zaznamenal 
křehkost vztahu mezi matkou a jejím 
synem, nesnáze dospívání a často složi
tý život emigrantů v cizí zemi .

Prostor
Nad Spádem 649/10
147 00 Praha 4 
tel .: 224 826 688
www .eprostor .com
prostor@eprostor .com

VILLE ROPPONEN
URALSKÉ OKNO. ESEJ 
O MENŠINÁCH RUSKA
Pavel Mervart, brož ., 224 s ., 269 Kč

Po rozpadu Sovětského svazu se národ
nostní otázka v nástupnickém Rusku 
omezuje na rozbor čečenských válek 
a etnografii sibiřských etnik . V ev
ropské části Ruska však žije množství 
tradičních ugrofinských a obecněji 
uralských národů, o nichž se téměř 
nic neví . Tyto národy vládnou tichým, 
ale kultivovaným hlasem . Po vzoru 

http://www.slon-knihy.cz
mailto:slon@slon-knihy.cz
http://www.eprostor.com
mailto:prostor@eprostor.com
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ce, ani v tradiční podobě náboženství . 
Jejich hledání, i když se zdá, že občas 
zabloudilo do slepé uličky, může být 
inspirativní i pro současné myšlení, 
zejména pro řešení soudobých poli
tických problémů, jako je role národa 
a národního státu, otázka budoucího 
uspořádání Evropy, vztah k násilí, 
válce a revoluci . Především však je 
povzbuzením a ospravedlněním osob
ní angažovanosti i v situacích, které 
nejsou takovým projevům nikterak 
nakloněny .

ERNST JÜNGER
CHŮZE LESEM
OIKOYMENH, brož ., 75 s ., 138 Kč

Lesní chodec coby 
člověk odolávající 
totalitní moci 
a bojující proti 
ní za svobodu . 
„Svoboda sama je 
však nesmrtelná, 
byť nosí pokaždé 
šat své doby . Nad
to musí být vždy 
znovu dobývána .“ 
Alegorický politický manifest zná
mého německého filosofa, beletristy 
a esejisty, blízkého svým myšlením 
M . Heideggerovi . Nové, opravené 
vydání .

OIKOYMENH,  
Černá 3
110 00 Praha 1
tel ./fax: 224 930 310/212
www .oikoymenh .cz,  
distribuce@oikoymenh .cz

Prodej pro veřejnost každý čtvrtek 
mezi 9:30 a 16:30
15% sleva, 20% sleva pro studenty

FRANCIS FUKUYAMA
POLITICKÝ ŘÁD A POLITICKÝ 
ÚPADEK. OD PRŮMYSLOVÉ 
REVOLUCE PO GLOBALIZACI 
DEMOKRACIE
Dokořán, Argo, váz . s přebalem, 
544 s ., 699 Kč

Podle britské
ho Guardianu 
budeme jednou 
dvojici knih 
Původ politického 
řádu a Politický 
řád a politický 
úpadek Francise 
Fukuyamy vnímat 
jako životní 
dílo tohoto amerického politologa . 
V Politickém řádu a politickém úpadku 
sleduje Fukuyama historický vývoj 
institucí moderního státu a jejich 
selhávání za období od Francouzské 
revoluce až po současnost . Páteř kni
hy tvoří analýzy historie klasických 
moderních států (Británie, Německo, 
Francie, USA) z hlediska vývoje jejich 
institucí, korigovaných mechanismy 
právního řádu a demokratické odpo
vědnosti . Z těchto analýz pak vychází 
rozbor historie politického vývoje 
dalších zemí různých kontinentů: 
od zkoumání Řecka a Itálie jako 
protipólů již zmíněných evropských 
států přes bizarní vývoj různých zemí 
Latinské Ameriky, dále vybraných 
afrických států (zejména Keni, Tan
zanie a Nigérie) a nejvýznamnějších 
východoasijských států (Japonsko, 
Čína a Indonésie) . 

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

Finů píšou svou 
hrdinskou epiku, 
po vzoru Estonců 
a Maďarů hledají 
inspiraci v kultuře 
a dějinách celé 
Evropy . Rusové 
je znát nechtějí, 
nicméně se zdá, že 
právě uralské ná
rody jsou jakýmsi jejich podvědomím 
a že bez skutečného přiznání uralské 
kulturní a jazykové autonomie nebude 
Rusko svobodné .

Finský novinář a spisovatel Ville 
Ropponen v eseji Uralské okno roze
bírá minulost i současnost uralských 
národů Ruska a zamýšlí se nad jejich 
možnostmi přežití .

Pavel Mervart,  
P .O . Box 5
549 41 Červený Kostelec
tel .: 604234510
www .pavelmervart .cz
nakladatelstvi@pavelmervart .cz 

DANIEL KROUPA
MASARYK – PATOČKA – HAVEL
OIKOYMENH, brož ., 245 s .,  
248 Kč

Kniha zahrnuje 
texty z let 1978 
až 2017 . Hlav
ním společným 
rysem uvažování 
Masaryka, Patočky 
a Havla je filosofie 
nakloněná k činu . 
Politiku chápali 
jako činnost zalo
ženou na mrav
ním základě a hledali nový duchovní 
rozměr života moderního člověka, 
který nenachází oporu ani v metafyzi

http://www.oikoymenh.cz
mailto:distribuce@oikoymenh.cz
mailto:dokoran@dokoran.cz
http://www.dokoran.cz
http://www.pavelmervart.cz
mailto:nakladatelstvi@pavelmervart.cz
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IM PANG
ZÁPISKY ZA HRANICÍ 
UVĚŘITELNÉHO
Togga, brož ., 142 s ., 190 Kč

Im Pangova sbírka patří do oblíbené 
kategorie „neuvěřitelných příběhů“, 
které potkáváme na dlouhé časové ose 
v Číně, Koreji i Japonsku . Jejich svět 
je otevřený, namíchaný z domácích 
i cizích myšlenkových proudů . Po
hybujeme se v říši podsvětního krále 
Jamy, v říši blaženosti, na ostrovech 

nesmrtelných – 
a od všech nás od
dělují jen nepatrné 
hranice . Toulají se 
v nich mágové, na 
denním pořádku 
jsou kouzla a zaří
kávání, proměny 
a nesmrtelnost . 
Tento svět obývá 
obrovské množství nejrůznějších 
duchů a démonů, smrtelné následky 
může mít setkání s démony neštovic 

nebo tyfu, mladíky mohou zahubit liš
ky či divoké kočky . Ne všechny duchy 
lze uplatit, ukonejšit, a vyhnat nebo 
přeprat . Nechybějí ani legendy o věrné 
a nekonečné lásce, koncipované podle 
domácího vkusu a konceptu čŏng, na 
který dnešní Korejci odkazují jako na 
svou nejtypičtější vlastnost .

Togga, spol . s r . o .
Radlická 48
150 00 Praha 5
www .togga .cz, knihy@togga .cz

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

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

včetně obálek a anotací. Možnost platit online platební kartou.

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

V sekci Zlevněné tituly (www.cdk.cz/knihy/zlevnene)  
je ve výprodeji téměř 100 titulů CDK s výraznými, až 95% slevami.  

Využijte tuto mimořádnou nabídku!

http://www.togga.cz


Novinky

439 
Kč

221
Kč

221
Kč

101
Kč

146 
Kč

221 
Kč

184 
Kč

449 
Kč

Petr Fiala

Jak uvařit demokracii
František Mikš

Posedlost
Jiří Pernes
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Snad nesbíráte obrazy?
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Harmonie
Hloušek, Kopeček, Šedo
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Róna
Katarína Beňová

Z akademie do přírody
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František Mikš

Rudý kohout Picasso

Uvedené ceny jsou s 25% slevou. Platí na www.bpublish.cz. 
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Objednávky na adrese: 
CDK, venhudova 17, 614 00 Brno, tel.: 545 213 862, e-mail: objednavky@cdk.cz, www.cdk.cz

všechny objednávky knih uskutečněné přes naše webové knihkupectví www.cdk.cz  
mají automaticky 15% slevu, pro předplatitele Kontextů 25% slevu, poštovné je zdarma.

Téměř 100 starších titulů CDK s až 97% slevou můžete objednat na www.cdk.cz/knihy/zlevnene !!!

Jiří Hanuš a Jiří Suk (eds.)

Exilová kniha mého srdce
Editoři dali autorům (známým spisovatelům, historikům, sociálním a literárním vědcům, filozofům i žurnalistům) 
toto zadání: měli napsat kratší a čtivý esej, vystihnout přitom obsahový a estetický přínos zvoleného titulu s cílem 
připomenout současným, zvláště mladým čtenářům autory a jejich díla bez ohledu na omezení ideového charakte-
ru. Smyslem bylo ukázat mimo jiné pestrost, rozmanitost tvorby publikované v exilu. Eseje neměly být zatěžkány 
mohutným poznámkovým aparátem ani odkazy na mnoho dalších titulů. Naopak zdůrazněn byl osobní aspekt, 
jak je to ostatně u tohoto žánru obvyklé, čímž vznikl originální soubor, který jistě vyvolá čtenářský zájem. Tento 
výbor může být chápán i jako výraz poděkování těm, kteří se přičinili o to, aby exilové knihy v češtině vznikaly 
a aby se dostávaly ke čtenářům. Brož., 164 str., 198 Kč

Petr Fiala, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová

Evropská unie
Nejprodávanější a nejkomplexnější publikace o Evropské unii v České republice, jejíž první dvě vydání nechybí 
v žádné z odborných knihoven. Autoři – renomovaní badatelé v oblasti evropské politiky – seznamují čtenáře 
s historií evropského integračního procesu, s vývojem, současnou podobou a funkcemi jednotlivých evropských 
institucí a s tím, ve kterých oblastech (politikách) a jakým způsobem Evropská unie působí. Kniha je zdařilou 
kombinací politologické analýzy a velkého množství informací. Formou srozumitelně napsaného a přehledně 
členěného textu nabízí kvalitního průvodce problematikou Evropské unie. Publikace vychází ve třetím, aktua-
lizovaném, výrazně rozšířeném a doplněném vydání. Zahrnuje události až do konce roku 2017 a čtenáři v něm 
rovněž naleznou řadu nových dat, grafů, tabulek, schémat a infoboxů a navíc praktický jmenný a věcný rejstřík. 
Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studentům a profesionálům zabývajícím se z různých hle-
disek evropskou integrací, ale také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací 
o Evropské unii v širším historickém a politickém kontextu. Brož., formát B5, 992 stran, 698 Kč

Pavel Hošek

Je to náš příběh
Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury
Tato knížka pojednává o vlastenectví. Jen málokteré téma vzbuzuje v české společnosti tolik emocí a sporů, v sou-
časné době snad víc než kdykoli předtím. Tváří v tvář výzvám dnešního světa nabyla slova jako vlast a národ, 
domov a tradice nové a nebývalé ozvučnosti. V překotném tempu změn a v silovém poli globálních ohrožení se 
s novou naléhavostí ozývá otázka české národní a kulturní identity. A právě v této souvislosti často zaznívá odkaz 
na dříve spíše opomíjené křesťanské hodnoty naší kultury. Oživení vlasteneckých citů a postojů jde ruku v ruce 
s připomínáním křesťanského kulturního dědictví českého národa. A to je důvod, proč vznikla tato kniha. Teolog 
a religionista Pavel Hošek v ní nabízí biblické a teologické souřadnice odpovědného přemýšlení nad aktuálními 
tématy, jako jsou šťastné i neblahé podoby lásky k vlasti a národu a také předávání národních tradic nastupu-
jícím generacím českých dětí, to vše právě s ohledem na obnovený zájem o křesťanské hodnoty naší kultury.

Brož., 204 stran, 198 Kč
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