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vychází �tvrtletn� od roku 1998.
�ídí doc. Zden�k Vojtí�ek spolu s redak�ní radou

(doc. Pavel Ho�ek, doc. Ivan O. �tampach, dr. Milo� Mrázek a dal�í).
Aktuální �lánky z domova i zahrani�í o sou�����������������������,

témata, rozhovory, události, informa�ní servis, práce student�.
Zásadní �lánky jsou odborn� recenzovány.
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1Editorial

Editorial: 20 let existence CDK

Když jsme probírali v době mých studií na Filozo�cké 
fakultě v Brně období první republiky, zdálo se mi ten-
krát, že dvacetiletí, které bylo dopřáno tomuto státní-
mu útvaru, bylo velmi dlouhé. Nechápal jsem tehdy vý-
rok, který se v rámci jakési „tatíčkovské“ tradice vkládal 
do úst Tomáši G. Masarykovi, že republika by si zaslou-
žila delší dobu ke své stabilizaci. Dnes to už chápu. Čas 
je pozoruhodný a přitom zrádný fenomén. Dvacetiletí 
se mi zdá nyní, jak stárnu a připomínám si různá výro-
čí (24 let od revoluce „mé generace“ v roce 1989!), už 
mnohem kratší dobou než tenkrát, za mých studií.

Dvacet let mě také dělí od doby, kdy jsme s přáteli 
(Petrem Fialou, Františkem Mikšem a Zdeňkem Graná-
tem) zakládali CDK, tedy Centrum pro studium demo-
kracie a kultury. Bylo to v době gründerské, době „zla-
tých devadesátých“, která přála budování nejrůznějších 
institucí – politických stran, univerzit a škol, občanských 
sdružení a podobně. Založit nějakou instituci bylo teh-
dy relativně snadné. Dnes je ale již namístě úvaha jiného 
druhu, totiž po smyslu a udržení těchto institucí v době, 
která má tendenci organizacím všeho druhu nedůvěřo-
vat, neustále je za pomoci různých státních mechanismů 
kontrolovat a případně je rozleptávat administrativními 
zátěžemi provázejícími například evropské projekty.

Musím konstatovat, že za těch dvacet let se naopak 
moje důvěra k instituční formě společenské organizace 
na ideové bázi spíše prohloubila, a pevně doufám, že to 
není důvěra nekritická. Řečeno velmi prostě a na zákla-
dě zkušenosti: kvalitní instituce vytvářejí vztahy, umož-
ňují formulovat pevné názory a stanoviska, budují po-
třebné společenské mikroklima, dávají práci a prostor 
kreativní tvorbě. Ne že by jednotlivé instituce nemohly 
zdegenerovat, ideově se vyprázdnit a zcela se znemož-
nit, to ale nemůže být důvodem pro nedůvěru v jejich 
pozitivní společenský význam.

Popravdě řečeno, úplně přesně nedokážu říci, v čem 
tkví jistý úspěch dosažený CDK – a k úspěchu lze jis-
tě počítat i zmíněnou skutečnost dvacetileté existence. 
Možná je to sdílenou liberální koncepcí a poměrně 
značnou tolerancí všech klíčových pracovníků toho-
to centra, možná jistým rozkročením mezi různé typy 

činností (vydavatelství, typogra�cké studio, politologic-
ké analýzy, časopisecké diskuse, konference a semináře 
etc.), možná neustálou snahou hledat formy činnos-
ti vhodně se přizpůsobující měnícím se společenským 
podmínkám, nevím. Možná je to všechno dohromady 
a ještě něco navíc, co patří k životu jednotlivců i insti-
tucí, totiž potřebná „dotace štěstí“, která umožňuje pro-
plout nezbytnými krizemi a zápasy. 

Pokud by za mnou dnes někdo přišel a zeptal se mě, 
co že je to vlastně CDK, a já neměl příliš času mu líčit 
celou historii, asi bych mu – a možná bez zbytečných 
slov – vtiskl do rukou časopis Kontexty, „vlajkovou loď“ 
Centra. Nikoli proto, že bych si myslel, že Kontexty shr-
nují celou šíři našich aktivit, ale pozornějšímu čtenáři 
by snad neuniklo, že Kontexty vyjadřují mnohé z toho, 
oč CDK usiluje. A nejen to, jedná se o revui (mimocho-
dem, také vychází již pět let, tedy čtvrtinu času existen-
ce celé instituce), která vyjadřuje jistý názor, jistý vztah 
k hodnotám, pojetí člověka a světa, k němuž se CDK 
hlásí, o kterém přemýšlejí jeho členové a které propa-
gují. Jak se domnívám, Kontexty mají v sobě také ur-
čitý jednotící princip charakterizující celek – možná 
to někoho udiví, jak je tento princip jednoduchý. Dal 
by se vyjádřit jedinou větou: Snažíme se většinou dělat 
v CDK věci, které nás baví a o nichž si myslíme, že mají 
budoucnost.

Pokud se připomíná, ba slaví nějaké výročí, je na-
místě poděkování. CDK bychom nemohli vybudovat 
bez �nanční podpory sponzorů, kteří fandili a fandí 
naší práci, bez týmu spolupracovníků – zejména auto-
rů, ale i překladatelů, analytiků, korektorů, gra�ků, bez 
zázemí vytvořeného sekretariátem a především bez čte-
nářského a posluchačského zájmu, bez všech přízniv-
ců – a pravděpodobně i oponentů.

I když to poněkud odporuje mé profesi historika 
(mám se alespoň na co vymluvit, když má predikce ne-
vyjde!), domnívám se, že v příštích letech společenská 
úloha institucí typu CDK spíše poroste. Nebudou to 
časy jednoduché a možná budou vyžadovat jisté odříká-
ní. Na druhé straně lze očekávat, že organizace vystavě-
né na jasném ideovém principu a současně dostatečně 
pružné vzhledem k jednotlivým druhům svých činností 
budou spíše onou pověstnou solí, bez níž by společnost 
byla mdlá a bez chuti.

J� H
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Veselé Vánoce jsou také svátkem knihy a je to dobře. 
Máme-li svým nejmilejším udělat opravdu velikou ra-
dost, musíme koupit velkou knihu, kterou otevřít ve-
čer je nebezpečné a znamená zůstat polapen do ran-
ního rozbřesku, takovou, která vyvolá náhlou eufo-
rii a otřes a možná i radost na celý život, protože čte-
nář uvidí, co nikdy neviděl, a pocítí, co nikdy necítil. 
Vstoupí do osudu cizího života a shlédne na svět jiný-
ma očima.

Koupit dobrou knihu není ovšem nijak snadné. 
Znamená vyhnout se obloukem hromadám módních 
bestsellerů u vchodu i u kasy, těm včerejším novin-
kám, které nám tak vtíravě nabízejí knihkupci. Musí-
me se ptát na knihy, které se jako ponorný proud zá-
sluhou nadšenců neodbytně i po letech stále vracejí na 
trh. Zázračné knihy existují, ale jako všechny zázraky 
jsou vzácné a skryté. 

Ustrašení lidé dnes obracejí korunu a šetří, jako 
vždy na nepravém místě. „Kniha je nejlepší přítel člo-
věka,“ hlásala reklama mého dětství, ačkoli byla za plá-
nované reglementace socialismu o knihy nouze, „může 
vám mnoho dát, a nic za to nežádá.“ Pěkně nechce, 
řekl jsem si, když jsem s obtížemi tu radostnou psí 
zprávu přeslabikoval, měl jsem teprve za sebou o málo 
víc než: „Máma má Emu. Ema má mámu.“ Spolužák 
Bulena tvrdil, že Emu je pštros a to je africká krůta, 
a proto má máma maso. Souška učitelka, zvaná úča, 
nám ale vysvětlila, že jde o dívčí jméno. Určitě afric-
ké. Žádnou Emu nikdo nikde neviděl. Agáta tvrdila, 
že se tak jmenovala její prababička, ale nikdo jí nevě-
řil. Ema byla jen slabikářová. Bulenu slova fascinovala. 
Kráva měla blízko k trávě, a proč máme dopravu a ni-
koli dolevu, dodnes nevím, ani proč ho tak rozesmálo 
slovo sedátko.

Propagaci/propagandu, že je něco snadné, však ber-
me s rezervou. Kniha po nás, hlavně po rodičích a po 

učitelích, žádá někdy opravdu hodně. Děti už zasedly 
do lavic první třídy a je teď jen na vychovatelích, aby 
je neodradili, aby jim ukázali, když tak zázračně zvládli 
řeč, ještě zázrak čtení, aby v nich, než bude pozdě, vy-
volali úžas nad tím, co je a co by být mohlo. Dříve než 
si dokážeme představit věci fantastické, nám velcí bás-
níci (i ti v próze) předvádějí, jak fantastické a zázračné 
jsou věci naprosto běžné a zdánlivě obyčejné, tak jako 
se diví a děsí malé dítě, když za matkou zapadnou dve-
ře. Co nám zůstane v hlavě ze školy, až zapomeneme 
všechno, co jsme se naučili? Jistě, fakta jsou nezbyt-
ná, ve vzduchoprázdnu se učit nedá! Ale nepřetěžovat 
a hlavně, milí učitelé, popisujte svět ve stavu povzne-
sené nálady, která je podstatou dětských knížek. Ukaž-
te dětem, co ten židovský zázrak alef, bet, gimel vlast-
ně s námi dělá, jak se v nekonečné mozkovně člověka 
abstraktní písmena řadí v samostatné zvuky, potom ve 
slabiky a jednotlivá slova, a v celé řetězce slov, obra-
zů a představ. Jaké máme ohromné štěstí na rozdíl od 
chudáků Číňanů, ale i Angličanů, kteří si foneticky po 
hláskách nic nepřečtou a musí se mořit s obrázkovým 
písmem, zatímco cizinec si jejich ortogra�i hravě přečte 
po svém, třeba po česku: S h a – k e – s p e – á – r e. 

A nevadí ani, když vyluštíme slovo neznámé, čteme 
přece s důvěrou, i když si nic nepředstavíme. Dodnes 
mám v hlavě hejna neviditelných ptáků a netuším, 
jak vypadá takový strnad, čermák nebo drozd. Děti 
je zapotřebí uvést do neznámého světa. Slavný anglic-
ký spisovatel C. S. Lewis (Letopisy Narnie) si všiml, že 
se bázlivé děti nikdy nenaučí pořádně číst, bojí se té 
tajuplné zahrady poezie, jako by už tušily, že je ohro-
žuje. A mají pravdu, umění je podvratné. S povrchní-
mi jistotami naší existence dovede pořádně zamávat. 
A proto si už v první, druhé třídě některé děti z men-
tálně chudých rodin zablokují hlavu a málokomu se 
podaří, aby jim předsudek proti čtení z hlavy vyhnal. 

Vidět jinýma očima

A T
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Jak vidno, není to jen problém abstraktního studené-
ho jazyka matematiky, kterou tak zbytečně a záhy za-
těžujeme děti. Učitel kouzelník proto musí zbabělce na 
dobrodružnou pouť nalákat, musí jim ukázat, že slova 
mohou jiskřit, že jsou nabitá city, že si se slovy lze hrát 
(nejen scrabbles), že slovní spojení mohou být zábav-
ná i rýmovná. Jak se neusmát nad tou českou modro-
okou holkou, která je v nebezpečí, že jí točící se voda 
podemele oči.

Co všechno přináší literatura! Vzpomínám na úžas 
nad existencí, která se vyjevila i v některých neval-
ných knížkách mého dětství, na tu prvotní a dnes už 
v každodenním rumlu zasutou vzpomínku na výbuch 
velkého třesku, kdy se najednou všechno pod slun-
cem zdálo být skutečně nové a svěží jako v sedmý den 
stvoření. Nemohl jsem paní knihovnici nijak vysvětlit, 
proč jsem tak žasl, že les v knížce byl zelenější, voda 
mokřejší a nebe modřejší. Nevěděl jsem, že se Aristote-
les mýlil a umění život nenapodobuje. Život napodo-
bit nelze. Umění polidšťuje, jen příroda nás nelítostně 
upozorňuje, že jsme cizinci na této zemi.

Dobrá kniha je ovšem také napínavý dramatický 
příběh duše, která nás vtahuje do sebe, abychom viděli 
jejíma očima a sdíleli její život. Vášniví čtenáři prožijí 
tisíc a jedno dobrodružství a vtělí se do mnoha osudů. 
Velká literatura nemusí být tragická, je vzácnější a da-
leko cennější, když vyjádří drobnou radost, prchavou 
krásu a dobré srdce, protože tyhle věci jsou věčné a ka-
tastrofy snad přece jen pomíjivé. A pokud jde o děti 
a jejich estetické vnímání, nebojme se ani knížek sen-
timentálních. Ty ohrožují jen dospělé.

Smyslem literatury není klasi�kace, pitvání stylu, 
rozbor příběhu, fakta o autorovi – to přenechejte lite-
rárním hnidopichům, smyslem je radost nad majestát-
ní možností jazyka, čili poezie. A proto učte děti na-
zpaměť, co se do nich jen vejde, jako by to byly modlit-
by. Bude se jim to často hodit, i když se snad už nikdy 
nestanou vězni totalitních režimů, kteří se navzájem 
obdarovávali školními básničkami. 

Bydlel jsem jako školák ve městě a přímo naproti 
základní škole, a když bylo pozdě, jak tomu bývá u dě-
tí, co to mají hned vedle, běžel jsem do školy v bačko-
rách, a přece dodnes vidím tu milou „cestičku k do-
movu, co známě se vine“, a na ní to malé dítě s taškou 

na zádech za každého krásného i strašidelného poča-
sí našich čtyř ročních období. A v neproniknutelném 
lesním porostu dodnes tuším „křišťálovou studánku, 
kde nejhlubší je les“, a na vodě odraz „měsíce na nebi 
širokém, co dívá se do příbytku lidí“.

Nechte si pro sebe, že smyslem čtení je samozřej-
mě hezky mluvit, precizně a kriticky číst, srozumitelně 
a smysluplně psát. O didaktice se před dětmi nemluví. 
Ukažte jim zato názorně, orbis pictus, co psané slovo 
znamená, jak se dělíme o zkušenosti ostatních a lépe 
vidoucích. Bez čtení bychom nebyli bohatou civiliza-
cí, to kniha dala techniky a vědce dohromady. Chudá 
je mluva nečtoucích, propadají se do pravěku, jenže 
v dnešním tak složitém světě, kdy už nelovíme mamu-
ty, je čeká strašlivý osud bezdomovců. Tohle věděla má 
teta, a dětem, které do školy nepřinesly svou zamilova-
nou knížku, koupila ze svého. 

Čtením se stáváme dobrodružnými světoobčany 
a bez rizika, že bychom nezůstali sami sebou, klidně 
sdílíme zkušenosti nejrůznějších lidí, nejrůznějších 
dob a nejrůznějších srdečních situací. Flaubert na otáz-
ku po nešťastné paní Bovaryové odpověděl: „Paní Bo-
varyová jsem já.“ Nehaňte proto romantické románky 
za romantickou lásku. Ta je bohužel přítomna v naší 
civilizaci, tak jako tak. Většinou jde jen o příjemný 
útěk z každodennosti, nikoli o pokušení. 

Vynikající příklad propagace čtení bez velké propa-
gandy z Anglie. Vydali tam desetilibrovou bankovku 
s Jane Austenovou a nápisem: „Není větší radosti nad 
čtení.“ Anglická národní banka skutečně pochopila 
podstatu fenomenální autorky, která už po dvě stole-
tí tak fascinuje, protože nekompromisně a s humorem 
popsala tu zvláštní souhru i nesouhru mezi penězi a lás-
kou. Angličané se o svou budoucnost bát nemusí.

Není to tak dávno, co mohli učitelé ještě apelovat 
na národní literaturu, protože kultura je jako nábo-
ženství. Vytváří sounáležitost a soudržnost generací 
a hlásí, že navzdory všem zločinům lidstva máme na 
co být hrdi. 

Dnes je to těžší. Ti, kteří se nenaučí meditovat 
v klidu a soustředění nad knižním textem, nezachrání 
roztěkaná a roztroušená skleróza internetu. Nemylme 
se, nejen osud izraelitů závisel na existenci knihy. 
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Post scriptum: 

Nechte si poradit. Léta jsem v rozhlase doporučo-
val dobrou beletrii, o které soudím, že má být čti-
vá, napínavá a dotknout se tajemství lidské existence. 
A ovšemže i mistrně přeložená. Zde malý výběr:

Amos Oz: Černá skříňka, v níž „hrdina“ luští po letech 
své rozpadlé manželství i za pomoci svého ďábelské-
ho právníka. Kniha osudová.

David Grossman: Žena prchá před zprávou. Mo-
numentální epos o lidské lásce ve vyhrocené, na-
pjaté a neřešitelné situaci izraelské permanentní mo-
bilizace.

Magda Szabo: Dveře. Intimní dramatický příběh 
autorky a její hospodyně. O přátelství, tajemství 
a lásce, které nemůžeme vnutit svou vůli.

Sándor Márai: Judita. Hluboké komorní drama o lás-
ce, vášni a nepřekročitelných hranicích mezi lidmi. 
Nemáme hledat štěstí v manželství?

Jakub Deml: Pozdrav z Tasova. A znovu to nejlepší 
z tvorby velikána české literatury a pěkně v jednom 
svazku. Můj Očistec, Miriam, Mohyla, Zapomenuté 
světlo, Rodný kraj.

Etty Hillesum: Přervaný život. Dramatický literární 
deník holandské židovky za okupace. Vášnivý hym-
nus života a víry.

Philip Roth: Jako každý člověk. Bilancování obyčej-
ného života. Proč tak podléháme hloupým svodům, 
o nichž sami dobře víme, že vedou do nicoty?

Francis S. Fitzgerald: Něžná je noc. Romance sebezni-
čující touhy dobrého člověka bavit a probouzet lás-
ku, autor svým mistrovstvím trum� i Velkého Gats-
byho, slavnou satiru na boháče. 

Michail Bulgakov: Mistr a Markétka. Velká satira na 
komunistickou nomenklaturu, mnohem hrozivější 
než Orwellova pohádka Farma zvířat.

Varlam Šalamov: Kolymské povídky. Mistrnou zkrat-
kou předčil i Solženicyna. Úděsné povídky ze si-
biřských lágrů vypovídají o mezní hranici lidského 
utrpení.

Jonas Jonasson: Stoletý stařík. Absurdní komedie, v níž 
je hrdina zapleten do osudu 20. století, kde se milio-
ny vraždí pro dnes už nepochopitelné ideologie.

Úžas, radost a paradoxy G. K. Chestertona. Rozsáh-
lý výbor z díla velkého znalce lidí a světa, objevite-
le paradoxu života a moudrého, nepřekonatelného 
humoristy.

Alexander Tomský (1947), pracoval jako politolog v ústa-
vu Keston College v Londýně, založil a vedl exilový konzer-
vativní časopis a nakladatelství Rozmluvy (1981–1990). Po 
návratu do Prahy pokračuje jako nakladatel Rozmluv a poz-
ději jako ředitel nakladatelství Academia a nakladatelství 
Národního divadla. 

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

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

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

Poštovné a balné neúčtujeme!
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„Život kultivovaného člověka se dnes postupně odvra-
cí od všeho přírodního: čím dál víc se stává životem 
abstraktním.“

P M1

Prolog

Je-li pro modernismus dvacátého století něco příznač-
né, pak především to, že rozvolnil po staletí trpělivě 
upevňovaná pouta mezi obrazem a viditelným svě-
tem, mezi malířem a přírodou, mezi člověkem a je-
ho přirozeným prostředím. Určujícími vlastnostmi 
nového a převratného přístupu k umění se staly vše-
prostupující negativismus a obrazoborectví; radikál-
ní rebelové odvrhli jako nepotřebnou západní umě-
leckou tradici, zpochybnili médium klasické malby 
a řemeslnou dovednost, rozdrobili celý corpus univer-
salis malířství.2 Tato postupná fragmentace a defor-
mace zavedených uměleckých forem nakonec vedla 
až k úplnému vyprázdnění a rede�nování samotného 
pojmu umění.3

To vše se pochopitelně odrazilo i v tom, jak byly 
(a jsou) dějiny moderního umění kunsthistoriky in-
terpretovány a teoreticky re�ektovány. Pročítáme-li 
nejrůznější dostupné knihy či encyklopedie o ději-
nách malířství či sochařství dvacátého století, naráží-
me na často se opakující výkladové stereotypy: u mno-
ha umělců jsou vysoce vynášena a oceňována zejména 
jejich „rebelská“ díla, většinou vytvořená v mladých 
vzpurných letech, zatímco jejich pozdější zralé zku-
šenosti a objevy jsou bagatelizovány či zcela opomíje-
ny. Je proto pochopitelné, že někteří badatelé (bohu-
žel ojedinělí) cítí již delší dobu potřebu toto zjedno-
dušující a zavádějící vývojové schéma přehodnotit. 
Pregnantně to vyjádřil například francouzský historik 
umění Jean Clair, když napsal: „Ve jménu estetiky mo-

„Jiná modernita“ a obrana přirozeného světa

F M

dernismu, založené na praktickém uplatňování hesla 
innovatio, jsme byli nepozorovaně vedeni k upřed-
nostňování rané malířské tvorby, mladických let, 
období rozchodů, od nichž se začínalo jako od jas-
né tabuly rasy. Opomíjeli jsme období zralosti, která 
mnohdy představovala příklon k větší klasice a k tra-
dici a vyznačovala se rozvážností a vyzráváním.“ Tato 
tendence je podle Claira tak silná a zažitá, že je třeba 
dějiny umění dvacátého století znovu napsat.4 Nebo 
alespoň začít o jejich nové alternativní evaluaci vážně 
přemýšlet.

Skromným příspěvkem k tomuto tématu je moje 
kniha Jiná modernita, vydaná nedávno v nakladatelství 
Barrister & Principal a vycházející z mých článků pub-
likovaných v minulých letech na stránkách Kontextů. 
Snažím se zde ukázat, že vedle modernity tzv. „o�ciál-
ní“, prezentované dnes v „kanonicky“ neměnných dě-
jinách umění dvacátého století, existovala i jakási „jiná 
modernita, historiky umění většinou upozaďovaná, či 
dokonce ignorovaná, jež byla k této hlavní linii velmi 
kritická. Pochopitelně nešlo o žádná ideově vypro�-
lovaná a organizovaná hnutí, ale o individuální a čas-
to osamocené postoje několika silných osobností, jež 
se rozhodly jít vlastní cestou navzdory dobovým mó-
dám. Mezi tyto umělce patřil zejména Max Beckmann 
(1884–1950), Georges Braque (1882–1963), Oskar 
Kokoschka (1886–1980) a Balthasar Klossowsky 
(1908–2001) známější pod uměleckým jménem Bal-
thus. Podobných solitérů bychom samozřejmě našli 
více, ale čtveřice umělců, kterou jsem vybral, by měla 
jako příklad postačit.

Tito čtyři na první pohled rozdílní umělci dle 
mého soudu nejen patřili k nejzajímavějším malířům 
své doby, ale spojovala je i společná „�loso�e“ či vý-
chodiska tvorby. Na jejich příkladu lze dobře ukázat, 
že skutečně hodnotná a trvalá umělecká díla dvacátého 



6 Kontexty 6/2013 7Texty

století často nevznikala v hřmotu avantgard, ale nao-
pak tehdy, kdy se přemýšliví a talentovaní malíři od-
vraceli od módních vln, tvořili v tichém soustředění 
a inspiraci hledali především v bohaté umělecké tradici 
u svých velkých předchůdců.

Všichni čtyři zmínění malíři byli v mládí nějak 
spojeni s radikálním modernistickým hnutím, samo-
zřejmě každý v jiné míře. Braque je spolu s Picassem 
považován za zakladatele kubismu, zatímco Oskar 
Kokoschka bývá řazen k nejvýznačnějším představi-
telům expresionismu, a to nejen na poli malířském, 
ale i literárním.5 K významným expresionistům patřil 
i Max Beckmann, jenž se později stal také výrazným 
reprezentantem poválečného proudu německé nové 
věcnosti, přestože se k těmto hnutím příliš nehlásil. 
Mladý Balthus se v meziválečné Paříži stýkal přede-
vším se surrealisty a jeho první samostatná pařížská 
výstava v roce 1934 způsobila dokonce menší skan-
dál kvůli vyzývavé erotičnosti některých obrazů. Na-
vzdory těmto radikálním uměleckým začátkům však 
byli všichni čtyři malíři velkými ctiteli umělecké tra-
dice, k níž se stále výrazněji přikláněli, odmítali různé 
obrazoborecké programy moderny a vytrvale kráče-
li svými vlastními cestami. Podíváme-li se na jejich 
malířské dílo, pak zjistíme, že zejména ve svém zra-
lém období vytvářeli skutečně jakousi jinou moderni-
tu, modernitu paralelní a odlišnou od té, kterou zná-
me z o�ciálních dějin umění dvacátého století. Mo-
dernitu ukotvenou v umělecké tradici, ve skutečném 
světě jevů a přirozené radosti z vizuálních prožitků, 
tedy v kvalitách, na které moderní umění programo-
vě rezignovalo.

Jsem přesvědčen, že podstata radikální změny 
v pojímání umělecké tvorby, k níž ve dvacátém sto-
letí došlo, se vyjeví nejzřetelněji tehdy, srovnáme-li 
postoje a názory těchto malířů s postoji a názory pro-
tagonistů tzv. „velkého odvratu“ od viditelného svě-
ta, hlavních průkopníků nepředmětné malby Pieta 
Mondriana, Kazimira Maleviče a Vasilije Kandinské-
ho. Právě na pozadí tohoto srovnání lze nejlépe uká-
zat, z jak problematických nauk a ideologií bylo mo-
derní umění „živeno“ a proč se nutně muselo dostat 
do krize.

Braque, Picasso a pokušení 
nepředmětného umění

Z pohledu dnes zažitého chápání dějin moderního 
umění možná nejvíce překvapí, že mezi „jiné mo-
dernisty“ zahrnuji také zakladatele kubismu George 
Braqua, jenž jako jeden z prvních opustil perspektivu 
a zcela přehodnotil tradiční pojetí obrazového prosto-
ru. Jsem však přesvědčen, že mezi tyto svým způsobem 
„konzervativní“ malíře patřil, a to i navzdory převrat-
nosti jeho kubistického díla. Koneckonců, všimli si 
toho i jiní autoři, u nás například známý kritik a vý-
tvarný teoretik Jiří Padrta, jenž v závěru první české 
Braquovy monogra�e, vydané necelý rok po malířově 
smrti, mimo jiné píše: „V dějinách moderního umění 
jsou malíři revolucionáři a bořitelé tradic, ale jsou i je-
jich pokračovatelé a dovršitelé. Braque patří přes veš-
kerou novost svého tvůrčího činu k těm druhým.“6 
A netýká se to pouze Braquových zralých pozdních 
děl. Dokonce z některých jeho prvních kubistických 
pláten cítíme uměřenost a řád, poctivé řemeslné pro-
vedení a úctu k západní umělecké tradici − stačí se po-
zorně zadívat například na jeho nádherné Zátiší s hu-
debními nástroji z roku 1908, odkazující ke klasické-
mu plátnu Chardinovu (bar. I a II). Jak poznamenal 
již Apollinaire ve svých Kubistických malířích z roku 
1913: „Snad více než novinky, jež se objevily v Bra-
quových obrazech, udivilo to, že někdo z mladých 
malířů… přivedl znova ke cti řád a řemeslo, bez nichž 
není umění.“7

Braque byl individualista a experimentátor odmíta-
jící všechna kolektivní hnutí, politická stejně jako umě-
lecká. „Nikdy nikam nepříslušet,“ poznamenal si v jed-
nom ze svých lakonických „zápisků“.8 „Všechny ismy 
jsou vykonstruované,“ píše na jiném místě.9 Každý sys-
tém svazuje a sdružování je jen pro následovníky, říká-
val. Když se k němu přidali jiní, nastal čas se zamyslet 
a jít dál. Přestože vždy obhajoval svou převratnou me-
todu malby a spolupráci s Picassem v období před prv-
ní světovou válkou, zdráhal se používat označení „ku-
bismus“. Picasso později Braqua opakovaně vyzýval, 
aby s ním znovu navázal uměleckou spolupráci a krát-
ce po osvobození Paříže od nacistů ho dokonce tlačil 
k tomu, aby spolu s ním vstoupil do Komunistické 
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strany Francie. Braque však rozhodně odmítl. Již 
od konce první světové války šel svou vlastní umělec-
kou cestou, z níž se nenechal nikým a ničím svést.

Braque byl do velké míry Picassův protipól, jaký-
si „Anti-Picasso“, jak mu také říkali.10 Rozdílné pova-
hy a temperamenty obou malířů, jejich diametrálně 
odlišný přístup k vlastní tvorbě a k umělecké tradici, 
protichůdné životní styly a způsob jednání jako by už 
od počátku století naznačovaly dva různé směry, kte-
rými se mohlo moderní umění ubírat: na jedné straně 
rozvážná a pozvolná cesta Braquovy umělecké koncen-
trace a vnitřní meditace, na druhé agresivní a módní 
Picassův aktivismus, založený na radikalizaci a urput-
né veřejné sebeprezentaci. Jak víme, drtivě vyhrála dru-
há z cest, jež získala nejdříve obdiv kritiky a posléze 
i uznání veřejnosti. V tomto ohledu je pro vývoj mo-
dernismu příznačné, že novodobým uměleckým sym-
bolem Paříže se nestal noblesní a originální Francouz 
Georges Braque, ztělesňující to nejlepší z tradice fran-
couzského malířství, ale naopak španělský bouřlivák 
Picasso, zatvrzelý komunista, sebepropagátor a ne-
smlouvavý obchodník s vlastním dílem.

I přes značnou rozdílnost Braquova a Picassova ži-
vota a díla však existovalo něco velmi podstatného, co 
oba malíře spojovalo. Ani jeden nikdy nepropadl po-
kušení abstrakce, i když se k ní v některých svých dí-
lech hodně blížili. Výstižná je v tomto směru Braquo-
va odpověď na anketu Christiana Zervose v Cahiers 
d’Art z roku 1935, kde vysvětluje, proč se lákavým svo-
dům nepředmětného umění vždy obezřetně vyhýbal. 
Abstraktní umění je podle Braqua především trikem, jak 
učinit umění neškodným, neboť „nepřipouští všechny 
ty složité momenty, z nichž se skládá malba“. Abstraktní 
malíři, kteří ze svých obrazů nekompromisně vylouči-
li reálně existující věci tohoto světa, velmi ochuzují své 
umění, neboť „věci už svou přítomností uvádějí umělce 
do jiného rozpoložení“. Je to totiž hlavně námět, co zvy-
šuje význam kresby stejně jako barvy: „Takže bílý čtve-
rec je bílá, která zůstává němá. Na bílém předmětu, kde 
hmota přijala informaci prostřednictvím myšlenky, se 
k bílé váže představa předmětu, a ta přeměňuje bělobu 
z tuby v dynamickou, komplexní bílou.“11

Zboření posledního, byť náznakového spojení s vi-
ditelným světem přírody a věcí, jak to udělal napří-

klad Malevič na svých proslavených plátnech Černý 
čtverec na bílém pozadí (1913, bar. XIV) a Bílý čtverec 
na bílém pozadí (1918, bar. XV), nutně podle Braqua 
vede k oslabení, v horším případě k naprostému vy-
prázdnění malby, znemožňujícímu jakoukoliv smys-
luplnou komunikaci s divákem. Přestože byl vášni-
vým experimentátorem, stejně jako Picasso odmítal 
udělat onen poslední krok, jenž se některým radikál-
ním umělcům zdál logický, či dokonce dějinně ne-
vyhnutelný: „Kolikrát jsme jen s Picassem debatovali 
o potlačení námětu! Ale brzy jsme… vyvodili, že na-
prostá lhostejnost k námětu by nás vzápětí dovedla 
k neúplné výtvarné formě. Příliš jsme milovali mal-
bu, než abychom zašli tak daleko… Všechny složky 
umění jsou krásné, každá svým způsobem; ale musí 
se spojit, aby bylo umění krásné jako celek. V umění 
si nevybíráme. Tam vládne vášeň. A ta je rozmanitá 
a mnohovrstevná.“12

Zkušený umělec a experimentátor Braque nepo-
chybně vycítil, že nepředmětný obraz, zbavený vší po-
vinnosti „vysvětlovat“ si cokoli s přírodou a objektiv-
ním světem lidí a věcí, bude neduživý a brzy se omr-
zí. A bude jen otázkou času, kdy začne působit pou-
ze jako fádní opakování téhož, v lepším případě jako 
více či méně zdařilá dekorace. „Abstraktní umění je 
jenom malba. A kde je drama? Abstraktní umění ne-
existuje,“ prohlásil ve stejném duchu Picasso. Přestože 
byl v mnohém radikálnější a méně zakořeněný v tra-
dici než Braque, dokázal si zachovat úctu k přírodě 
a viditelnému světu: „Člověk je chtě nechtě nástrojem 
přírody, která mu vnucuje svou povahu, svůj zevněj-
šek… Nemůžeme jít proti přírodě. Příroda je silnější 
než nejsilnější člověk! Je třeba být s přírodou ve sho-
dě. Můžeme si dovolit jistou nevázanost, ale pouze 
v jednotlivostech.“13

Spor o přírodu: Balthus versus Mondrian

Balthus, jehož předkové pocházeli z oblasti dnešního 
Polska, se vždy podobně jako Braque držel stranou 
nejrůznějších hnutí a uměleckých spolků. Po větši-
nu života si úzkostlivě střežil své soukromí, takže byl 
občas pokládán za snoba, samotáře či podivína. Byl 
v podstatě nadaným samoukem, jenž se učil malovat 
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v Louvru a později ve Florencii kopírováním starých 
francouzských a italských mistrů, především Poussina, 
Piera della Francesca, Masaccia a Masolina, jejichž od-
kaz se snažil tvůrčím způsobem rozvinout. Vyznáním 
byl katolík a tradicionalista, jenž hledal únik ze zmat-
ků a povrchnosti moderního světa ve zmizelé aristo-
kratické vznešenosti, přičemž si osvojoval šlechtický 
titul, na který nejspíše neměl nárok. Jeho cílem bylo 
dospět k „novému mystériu malby“, přičemž umělec 
měl v jeho pojetí skromně pracovat v ústraní na no-
vém „okouzlení světa“. Jak radikálně prohlašoval, 
„v kraválu světa se malovat nedá, není možné přijmout 
jeho rytmus a jeho pohodlí. O to víc je třeba hledat sa-
motu a ticho, spojit se se starými mistry a znovu ob-
jevovat svět, nenechat se ukolébat falešnými sirénami, 
penězi, galeriemi, hrami mondénní společnosti atd.“ 
Opravdová modernita podle něj spočívala – jak se sna-
žil svým dílem dokázat – především v novém objevo-
vání minulosti, v originalitě nového vidění zkušeností 
a objevů starých mistrů.14

Svůj negativní postoj k radikálním modernistickým 
experimentům vyjadřoval Balthus nejen v občasných 
kritických a kousavých poznámkách, ale i svou mal-
bou. Především jeho pozdní plátno Malíř a jeho model 
je �loso�ckou meditací o povaze malířství a jeho úpad-
ku v moderní době (bar. V). Podivná postava umělce 
stojí zády k modelce u okna a zdá se, že z něj odhrnuje 
závěs. Okno je však šedivé a neprůhledné, a možná do-
konce ani není skutečným oknem, proměnilo se v cosi 
jiného. Je to nepředmětné šedivé plátno na zdi, symbo-
lizující moderní geometrickou malbu, jež se malíř snaží 
zakrýt závěsem, protože nás ničím neoslovuje, nic nám 
nesděluje. Malířství, předchozími generacemi chápané 
především jako „okno do světa“, již nenaplní svůj účel, 
je mrtvé. Kudy dříve u Balthuse „vstupovaly“ do míst-
ností nádherné prosluněné krajiny (bar. III), je nyní 
šedé a abstraktní nic, pouhý bezvýznamný čtverec roz-
dělený na čtyři části. V malířových vzpomínkách na-
jdeme příhodu, která jako by byla slovním pandánem 
tohoto obrazu a nejspíše i jeho prvotní inspirací. Líčí 
umělcovo setkání s Pietem Mondrianem v jeho atelié-
ru nedlouho poté, co se tento průkopník nepředmět-
né malby odvrátil od viditelného světa a přírody a začal 
vytvářet svá strohá geometrická plátna:

„Velmi dobře jsem znal Mondriana a je mi líto toho vše-
ho, co dělal kdysi, například ty krásné stromy. Pozoro-
val přírodu. Uměl ji malovat. A pak jednoho dne upa-
dl do abstrakce. Byl jsem ho jednou spolu s Giacomet-
tim navštívit, byl krásný den, podvečerní světlo se ne-
znatelně lámalo. Sledovali jsme s Albertem tu nádheru 
oknem. To lámání světla za soumraku. Mondrian zatáhl 
závěsy a řekl, že se na to už nechce dívat… Vždycky mi 
bylo líto, že se tak změnil, že u něho došlo k takovému 
zvratu. I těch kombinací, které moderní umění násled-
ně provedlo, těch pseudointelektuálských kompozic, jež 
opomíjely přírodu a přestávaly ji vůbec vnímat. Proto 
jsem zuřivě trval na svých prostředcích.“15

Příklad Mondriana je poučný, neboť na rozdíl 
od Maleviče a Kandinského přináležel ke stejnému 
civilizačnímu okruhu a k západní malířské tradici. 
A přestože nevytvořil historicky první abstraktní ob-
razy (ty jsou připisovány Kandinskému, bar. XVI), byl 
ve svém příklonu k abstrakci nejvytrvalejší a nikdy se 
na rozdíl od obou Rusů k přírodě či lidské postavě 
nevrátil. Své malířské prostředky důsledně zredukoval 
na pouhý kontrast horizontál a vertikál a začal užívat 
pouze tři základní barvy, modrou, červenou a žlutou, 
a tři „nebarvy“, černou, bílou a šedou. Zrušil rovněž 
názvy svých obrazů, aby nepřipomínaly nic z tohoto 
světa, a pouze je čísloval. V roce 1920 se rozhodl od-
stranit i rámy, které nahradil tenkými dřevěnými lišta-
mi na okrajích, aby se plátna nepoškodila16 (viz okno/
plátno na Balthusově obraze, bar. V). Tuto radikální 
redukci malířských prostředků (bar. VI) prezentoval 
Mondrian ve svých obsáhlých teoretických textech 
jako nejpokrokovější formu umění, jako výsledek záko-
nité evoluce malířství od starší a nedokonalé �gurativ-
ní formy k vyšší formě nepředmětného umění. „Nové 
zobrazování dnes umělec buduje jako důsledek vše-
ho předchozího zobrazování,“ vyhlašuje sebevědomě 
ve svém programovém textu „Nové zobrazování v ma-
lířství“ z roku 1917. A o tři roky později v Neoplasti-
cismu, teoretickém díle vykládajícím zásady jeho nové 
malby, čtenářům zvěstuje: „Nezapomínejme, že se oci-
táme ve zlomovém bodu kultury, na konci všeho staré-
ho: rozdělení obého je absolutní a de�nitivní.“17
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Esoterismus, teosofie 
a vize o nápravě světa uměním

Odkud bral Mondrian své přesvědčení a především od-
vahu k takto radikální redukci malby a ke svým dog-
matickým tvrzením, díky nimž je překvapivě řazen 
mezi klíčové umělce dvacátého století? Zpočátku nic 
nenasvědčovalo tomu, že by se mohl stát uznávaným 
malířem. Vyrůstal v Holandsku v přísné atmosféře kal-
vinismu a zprvu se z existenčních důvodů živil jako uči-
tel. Mezi umělce se vypracoval postupně, cílevědomě 
a tvrdou prací, přičemž oceňován byl především pro své 
podmanivé obrazy krajin, stromů a květin. Zajímavá 
a působivá byla i jeho pozdější experimentální plátna 
inspirovaná dílem Nora Edvarda Muncha a francouz-
ských fauvistů, pestrými barvami zářící „záznamy“ pří-
rody, tajemných katedrál či větrných mlýnů. To však 
ambicióznímu a neústupnému umělci nestačilo, chtěl 
jít dál, až na samou hranici zobrazovacích možností.

Tvrdí se, že pro Mondrianův odklon od přírody 
a viditelného světa bylo rozhodující setkání s dílem 
francouzských kubistů Braqua a Picassa, jejichž po-
kusy dále rozvíjel a radikalizoval. To je pravda ovšem 
pouze částečná, neboť tato malířská inspirace nebyla 
jediným, a především ne hlavním podnětem. Zásadní 
impuls na Mondrianově cestě k bezpředmětnosti byl 
intelektuální povahy a vyšel z jeho intenzivního studia 
rozličných ezoterických nauk a především teoso�e. Ta 
se v Evropě začala prosazovat v poslední čtvrtině deva-
tenáctého století jako lákavá náhražka za tradiční křes-
ťanství a rychle získala mezi duchovně znejistělými in-
telektuály a umělci mnoho oddaných stoupenců. Prá-
vě teoso�e a její ambiciózní pseudovědecké teorie, ať 
se nám to líbí, či nikoli, stojí v základu abstraktní mal-
by a propadli jí všichni její hlavní průkopníci – Mond-
rian, Malevič, Kandinskij, ale například také náš Fran-
tišek Kupka, který dokonce působil jako médium na 
spiritistických seancích.18

Měli bychom si přiznat, jak poukázal již zmíněný 
Jean Clair,19 že heuristické základy moderny jsou mno-
hem komplikovanější a chatrnější, než se obvykle tvr-
dí, a že se zdaleka neinspirovala pouze vědou a tech-
nikou. Jasné vize pokroku a novosti, jež moderna do-
mněle šířila, byly často zakaleny zneklidňující ezote-

rickou mlhovinou, v níž se mísila víra v paranormální 
jevy, okultní síly, posmrtný život a znovuzrození v kos-
mických cyklech s utopickými vizemi ideální budouc-
nosti očištěné od veškerých dosavadních problémů lid-
stva. Samozřejmě ne všichni avantgardní umělci pod-
lehli módní vlně teoso�e ve stejné míře a vyvodili z to-
ho stejně destruktivní závěry jako někteří průkopníci 
abstrakce, ale nějaká podoba ezoterického poblouzně-
ní byla pro většinu modernistů příznačná.

Hlavním posláním teoso�e, jak již napovídá její ná-
zev, bylo hledání Božské moudrosti a dosažení vlastní-
ho zdokonalení či zasvěcení, a to především skrze stu-
dium rozličných náboženských a �loso�ckých směrů, 
zejména těch východních, jež tuto moudrost obsahu-
jí. Důraz byl kladen na vědeckost a pozitivistický tón, 
ačkoli šlo většinou o mnohomluvné a zjednodušující 
teorie, předstírající, že jsou schopny objasnit všechny 
záhady lidské existence. Cílem bylo vytvořit univerzál-
ní duchovní nauku, na jejíchž základech a hodnotách 
se v budoucnu sjednotí celé lidstvo, prostřednictvím 
které nalezne člověk dokonalou vyváženost a harmonii 
života.20 A právě ideál vyváženosti a harmonie se stal 
pro modernisty oním „svatým grálem“, jenž usilovali 
svým uměním objevit, a připravit tak nové, převratné 
době cestu.

Mondrian přišel poprvé do styku s teoso�í v roce 
1899 a byl okouzlen jejím vzletným jazykem. Fasci-
novaly ho především spisy Édouarda Schurého a ruské 
kněžny Heleny Petrovny Blavatské, jejíž kniha Tajné 
učení z roku 1888, jak později přiznal jednomu příte-
li, mu dala všechno.21 V roce 1909 navštěvoval v Am-
sterodamu přednášky Rudolfa Steinera, pozdějšího za-
kladatele antroposo�e, a o rok později se stal aktivním 
členem nizozemské Teoso�cké společnosti. Svůj první 
klíčový text „Nové zobrazování v malířství“ s teosofy 
konzultoval, a dokonce jej předčítal členům místní 
lóže Teoso�cké společnosti v Larenu.22 Není pochyb 
o tom, že především úzké styky s teosofy a jejich nauka-
mi udělaly z Mondriana malíře-�losofa a odvedly ho 
pryč od přírody k metafyzickému malířství a utopic-
kým vizím o nápravě světa skrze umění očištěné od 
všech přírodních nahodilostí.

Mondrian byl přesvědčen, že teoso�e je pouze ji-
ným výrazem téhož duchovního hnutí, které se on 



10 Kontexty 6/2013 11Texty

sám snaží prosadit v malířství – a později dokonce 
dospěl k závěru, že umění může teoso�i překonat. 
První francouzské vydání svého Neoplasticismu věno-
val „lidem budoucnosti“, neboť věřil, že umění oproš-
těné od „diktátu“ přírody může změnit nejen kvalitu 
lidského života, ale i celou společnost. Umění podle 
Mondriana „ukazuje k tomu, k čemu kdysi ukazovalo 
náboženství“, ale na rozdíl od něho se dokáže od příro-
dy „očistit“. Jak píše: „Náboženství v podstatě zname-
nalo transformaci přírodního: v praxi však stále hleda-
lo harmonii lidského bytí v přírodě a s přírodou jako 
s přírodou, tedy s netransformovanou přírodou. Tak 
i obecně postupovaly teoso�e a antroposo�e – i když 
již znaly prasymbol rovnocennosti. A tak nikdy nedo-
spěly k prožitku rovnocenného vztahu, ke skutečné, plné 
lidské harmonii. Naproti tomu umění tuto harmonii 
hledalo v praxi. Ono přírodní okolo nás více méně 
v zobrazení interiorizovalo, až nakonec v neoplasticis-
mu přírodní skutečně přestává dominovat. Toto zob-
razení rovnocennosti připraví cestu k plnému lidské-
mu bytí a bude koncem umění.“23 V budoucnosti tak 
„formování reality kolem nás v duchu čistě tvořivého 
výrazu nahradí umělecké dílo“. „Pak nebudeme po-
třebovat obrazy a sochy, neboť budeme žít v uskuteč-
něném umění. Umění bude mizet v té míře, jak život 
bude získávat na rovnováze…“24

Abstraktní malba jako předobraz 
modernistické architektury

Navzdory utopičnosti a zcestnosti Mondrianových 
teorií se (bohužel) ukázalo, že měl v některých dílčích 
předpovědích pravdu. Jím prorokované životní a este-
tické rovnováhy či harmonie jsme sice nedosáhli, právě 
naopak, ale klasické obrazy inspirované přírodou, kra-
jinou, věcmi či lidskou postavou začaly krátce po je-
ho smrti (1944) z moderních galerií skutečně mizet. 
Po druhé světové válce byly v západních demokraciích 
rychle vytlačeny ze světa „velkého umění“ abstrakt-
ní a ne�gurativní tvorbou, jež téměř na dvě desetiletí 
ovládla uměleckou scénu. Abstraktní výtvarný slovník 
převzalo mnoho umělců téměř všech národností jako 
poselství spásy, takže někteří historici umění mluví do-
konce o fenoménu „abstraktní internacionály“.25 A co 

více: Mondrianova chladná geometrická malba „pře-
kročila hranice rámu“ a stala se předobrazem moderní 
architektury a designu, „přelila“ se z jeho strohých ob-
razů do ulic našich měst, příměstských satelitů a pře-
devším panelákových sídlišť, jakýchsi odosobněných 
termitišť pro odkulturněný a atomizovaný lidský ma-
teriál, jenž měl původně být harmonizovaným „lid-
stvem budoucnosti“.

Architekturou budoucnosti se Mondrian ve svých 
teoretických statích rád zabýval, neboť umění chápal 
především jako její umělecký předobraz, či dokonce 
předstupeň. Malířství a sochařství podle něj v budouc-
nu vplynou do architektury, stanou se jedním. A také 
zde, tak jako dříve v nové malbě, nenachází radikální 
malíř pro přírodu a tradici žádné místo, ale striktně je 
zapovídá. V textu „Realizace neoplasticismu v daleké 
budoucnosti a v současné architektuře“, s výmluvným 
podtitulem „Architektura jako naše celostní (nepřírod-
ní) prostředí“, mimo jiné píše, že architekt pracující 
podle zásad neoplasticismu musí abstrahovat od oko-
lí, protože uznává „pouze harmonii na základě rovno-
cennosti. Harmonie mezi přírodou a lidskou stavbou 
je pro něho pouhou fantasií – nereálnou, nečistou.“26 
Architekt budoucnosti musí podle Mondriana svoje 
stavby nejenom oprostit od vší dekorativnosti a zdob-
nosti, ale musí být především svobodný, a tuto svou 
svobodu musí nekompromisně prosazovat vůči přírodě 
a tradičním stavbám. Pregnantněji malíř své modernis-
tické poselství architektům nemohl formulovat.

Z Mondrianových radikálních utopických spisů, 
z jeho posedlosti a asketického stylu života (stal se ve-
getariánem a přestal zcela používat sůl), z jeho chlad-
né geometrické malby a především z jeho radikálního 
odmítání přírody občas mrazí. Spíše než projevem svo-
bodného uměleckého ducha, jehož se neustále dovolá-
val, jsou známkou fanatismu, který nepřipouští kom-
promis, nezná cit pro míru a neumí si užívat pozem-
ské radosti. Je to typická mentalita revolucionáře bez-
mezně oddaného své věci, ochotného zbořit či zavrh-
nout vše, co se vzpírá jeho utkvělým představám. Právě 
v podobných utopických vizích o absolutní umělecké 
svobodě, o potírání přírody, klasického obrazu a archi-
tektury, v nereálných snech o novém očištěném umě-
ní můžeme najít jeden z důležitých klíčů k pochopení 



12 Kontexty 6/2013 13Texty

estetického zohyzdění současného světa. Estetika geo-
metrické abstrakce a s ní spojený geometrický fun-
damentalismus, jež se prosadily v Americe a Evropě 
po druhé světové válce, zaútočily na naše města, před-
městí i vesnice se stejnou brutalitou jako dříve moder-
ní ikonoklastové na tradiční obraz. A ovlivnily a stále 
ovlivňují naše okolní prostředí více, než jsme ochotni 
si přiznat.27

Stačí srovnat Braquovy nádherné ateliéry plné kvě-
tin a rozličných starých předmětů, hudebních nástro-
jů, džbánů, sošek a reprodukcí oblíbených obrazů mi-
strů minulosti (obr. 1) s Mondrianovým geometricky 
chladným ateliérem (obr. 3), abychom pochopili, jak 
propastně rozdílné vize světa se nám zde nabízejí. Již 
v Paříži dvacátých let si Mondrian podle principů neo-
plasticismu zařídil ateliér, jenž měl zrcadlit jeho novou 
�loso�i, a tuto koncepci později dále rozvíjel a modi-
�koval.28 Na stěny rozvěsil různé obdélníkové desky 
z lepenky, natřené základními „nebarvami“, šedou, 
černou a bílou. Bíle natřel i malířské stojany (v jiné 
fázi pro změnu černě) a několik velmi strohých kusů 
nábytku, jež si později dokonce sám vyráběl z bedý-

nek na pomeranče. V místnosti bylo rozmístěno mi-
nimum předmětů majících své přesně určené místo 
a dle svědectví současníků připustil ve své blízkos-
ti jen jednu přírodní formu – umělý tulipán natře-
ný na bílo. Do takto upravené umělecké „svatyně“ si 
zval zvědavé návštěvníky, aby jim demonstroval sply-
nutí nové malby a architektury, k němuž mělo v bu-
doucnu dojít. Jeho ateliér, podobně jako i jiné archi-
tektonické návrhy (obr. 2), se tak staly jakýmisi umě-
leckými předobrazy chladných a bezduchých moder-
nistických interiérů poválečných obytných a adminis-
trativních budov.

Protichůdné vize světa a umění

Dva ateliéry, dva zcela odlišné přístupy k viditelnému 
světu, k umělecké tradici a k přírodě. Francouzský his-
torik a �losof Alain Besançon ve své skvělé práci o dě-
jinách ikonoklasmu29 obhajuje hypotézu, že nikoli ná-
hodou byla poslední rána předmětnému obrazu zasa-
zena „zvenčí“, z periferie, ne z centra uměleckého dění. 
Přestože francouzská malba k abstrakci dlouho směřo-
vala (například Robert Delaunay),30 žádný z Francou-
zů se tuto hranici neodhodlal radikálně a trvale překro-
čit. Francouzské umění sehrálo nepochybně roli ka-
talyzátoru, ale rozhodující úder musel přijít odjinud, 
od dogmatiků živených z odlišných estetických a �lo-
so�ckých zdrojů – od ruských obrazoborců Kandin-
ského a Maleviče a od asketického Holanďana Mon-
driana, vizionáře z plochého kousku země na severu, 
již si odměření a odříkaví lidé vyvzdorovali na moři, 
tedy na přírodě. Pokud před tímto posledním krokem 
francouzští umělci couvli, bylo to zejména proto, že 
žili v souladu se světem a přírodu milovali – a nikdy 
jim jako Mondrianovi nepřipadlo, že je tak tragická či 
„nesnesitelná“, jak často opakoval, a že je třeba se k ní 
důsledně otočit zády.31

Rovněž Vasilij Kandinskij, další z velkých proroků 
nepředmětnosti, kterého příroda zpočátku fascinova-
la, cítil potřebu vylíčit, jak nad ním její moc postupně 
slábla a jeho zájem o svět se zmenšoval: „Později jsem 
pochopil, že síly, které mi umožňovaly nepřetržitě po-
zorovat, směřovaly jinam… tato schopnost vnořit se 
do vnitřního života umění (a tedy mé duše) se tak zvět-

Obr. 1: Georges Braque ve svém pařížském ateliéru před 
obrazem Muž s kytarou, 1933, Archives Laurens. Repro: 
Braque: The Late Works, s. 37.
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šila, že jsem procházel kolem vnějších jevů, aniž jsem 
si jich všimnul…“32 Dokud byl připoután k věcem, 
přírodě a viditelnému světu, cítil se malíř jako brouk, 
kterého někdo drží na zádech a on zoufale třepe nož-
kama – ale pak přišlo osvobození v podobě odklonu 
od svazující přírody k bezpředmětné tvorbě z vnitřní 
nutnosti (bar. XVI, XVII). V závěru své klíčové práce 
O duchovnosti v umění z roku 1911 Kandinskij v po-
dobném duchu prorokuje, že v malířství celkově „již 
brzy nadejde období promyšlených racionálních kon-
strukcí“, kterému razí cestu, a že duch tohoto malířství 
se stane „organickou součástí již započaté novostavby 
říše ducha, zakládajícího epochu velké duchovnosti“.33

Není divu, všímá si Besançon, že toto postupující 
popírání smyslového se u malíře začíná projevovat ze-
jména v postoji k onomu tradičnímu zprostředkovate-
li krásy mezi umělcem a pozorovaným světem – k žen-
skému tělu. V mnichovském ateliéru, kde studuje mal-
bu, Kandinského akt nebaví a znechucuje. „Ve větši-
ně pozic ve mně jistá těla se svými liniemi vyvolávala 
odpor,“ vzpomínal. Ve stejném duchu si Paul Klee, 
souputník Kandinského, poznamenává do Deníku: 
„Ošklivá žena s houbovitým tělem, s ňadry nafouklý-
mi jako kozí měchy, nechutné ochlupení – hle co jsem 
musel kreslit špičkou své tužky.“34 V díle obou malířů, 
stejně jako u Mondriana, nenajdeme žádné či téměř 
žádné akty nebo obrazy žen, a pokud ano, není v nich 

sebemenší náznak smyslnosti či vášně. „Mému umě-
ní schází jakýkoli vášnivý druh lidskosti,“ konstatuje 
Klee v pozoruhodné re�exi vlastního díla.35 Připome-
neme-li si procítěné Beckmannovy obrazy žen (obr. na 
obálce) a akty (bar. IV, VIII), Kokoschkovy nádherné 
ženské portréty (obr. X) či skici (bar. XI), a především 
Balthusovy podmanivé obrazy spících či snících dívek 
(bar. III), kontrast nemůže být větší.

Když se dříve řeklo, že člověk vidí svět například 
Monetovýma či Cézannovýma očima, bylo to více než 
pouhý obdiv pro jedinečné znázornění světa. Spíše to 
znamenalo, že každé umělecké dílo je určitou školou 
vidění, která nás učí rozeznávat rozmanitost, pestrost 
a krásu viditelného. Totéž lze bezpochyby prohlásit 
o díle Braqua, Beckmanna, Kokoschky i Balthuse – 
každý nabízí nový osobitý způsob vidění, jež může 
obohatit spektrum našeho vizuálního vnímání, ale 
také novou poetiku, s níž můžeme nahlédnout okol-
ní svět. Ale jak se takovéto dobývání viditelného pro-
storu a „poetizace“ světa, jež stojí v tradici západního 
malířství, odráží v nepředmětném díle například Mon-
driana, Maleviče nebo Kandinského? K čemu podob-
ný abstraktní redukcionalismus vede? Nepřicházíme 
v jeho důsledku o schopnost těšit se z rozmanitos-
ti viděného, vnímat nejrůznější tvary, prostor, barvy 

Obr. 3: Piet Mondrian ve svém pařížském ateliéru, 1933. 
Repro: Mondrian. The Art of Destruction, s. 222.

Obr. 2: Piet Mondrian, návrh scény pro dadaistickou hru 
Michela Seuphora L’Ephémère est éternel, 1926, olej na plátně, 
lepenka a dřevo. Ztraceno. Repro: Mondrian. The Art 
of Destruction, s. 157.
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a materiály, tedy hmotnou stavbu světa? Neztrácíme 
tak schopnost nahlížet svět poeticky, a obohatit tak náš 
dočasný pobyt v něm? „Právě kvůli tomu – abychom 
vnímání života znovu vytvořili, abychom cítili věci, 
cítili v kameni jeho kamennost – kvůli tomu existuje 
to, čemu říkáme umění,“ napsal velký německý básník 
Rainer Maria Rilke, Beckmannův současník a Balthu-
sův duchovní otec, vyděšený ze „zkratu umění za zády 
přírody“, jak malbu modernistů vnímal.36

Beckmann a hledání třetí (čtvrté?) dimenze

Rovněž Max Beckmann, pověstný svým samotářstvím 
a skeptickou povahou, se nikdy nepřidal k módním 
hnutím doby – impresionismu, expresionismu, primi-
tivismu, nové věcnosti, abstraktnímu umění –, naopak 
některá tvrdě kritizoval. Současně jsou však všechny 
tyto styly v jeho díle nějak přítomny, zcela originál-
ně přetaveny do něčeho nového (bar. VIII). Přestože 
je neodmyslitelně spjat s obdobím konce vilémovské-
ho Německa a nástupnickou turbulentní výmarskou 
republikou, nikdy nepropadl levicovým ideologiím 
a politickému aktivismu jako většina německých mo-
dernistů. Nehlásil se mezi modernisty, ani mezi tra-
dicionalisty. Tvorbu moderního umělce přirovnával 
k výkonu provazochodce kráčejícího po napjatém 
laně nad propastí – umělec v jeho pojetí musí pře-
devším hledat rovnováhu, musí neustále obratně ba-
lancovat a dávat pozor, aby neupadl napravo či nale-
vo, buď do „bezmyšlenkovité imitace přírody“, nebo 
naopak do „sterilní abstrakce, jež pomalu nevystačí 
ani na slušné řemeslo“. „Všichni se podobáme pro-
vazochodcům! U provazochodce je tomu stejně jako 
s uměním a ostatně jako u všech lidí: Chce získat rov-
nováhu a udržet si ji.“37

Právě Max Beckmann patřil mezi nejobratnější 
„malíře-provazochodce“ v dějinách umění dvacátého 
století, tvořící na ostré hranici mezi tradicí a moder-
nou. Přesto byl dlouho pokládán pouze za typického 
německého malíře, možná zajímavého a excentrické-
ho, ale nijak zvlášť významného v překotném vývo-
ji uměleckých stylů doby. Nicméně v posledních le-
tech se stále více ukazuje – po řadě úspěšných výstav 
jeho díla –, že patřil mezi absolutní malířskou špičku. 

Podceňován byl dlouho především kvůli své progra-
mové neuchopitelnosti; byl nepřizpůsobivým solité-
rem vzpírajícím se jakémukoli stylovému „zaškatul-
kování“. Sám se pokládal za posledního mistra staré 
evropské školy, a proto také zůstal po celý život věrný 
klasickým žánrům – zátiším, portrétům, aktům, kra-
jinomalbě. Zemřel bohužel předčasně v New Yorku 
v roce 1950, tedy v době, kdy se umění radikálně od-
vrátilo od viditelného světa a převládající módou v zá-
padním uměleckém světě se stala abstraktní malba, jíž 
pohrdal. Jeho způsobem vyjádření bylo malířství, a jak 
opakovaně tvrdil, byl „postižen strašlivou intenzitou 
smyslového vnímání“. „Musím si vydobýt svou moud-
rost očima,“ zdůrazňoval. „Opakuji: očima, neboť nic 
by nebylo směšnější, bezvýznamnější než ‚�loso�cká 
koncepce malovaná čistě intelektuálně‘ bez oné straš-
livé zběsilosti smyslů, která se zmocňuje všech viditel-
ných forem, ať krásných, nebo ošklivých.“38

Veškerá tvorba musí být podle Beckmanna pod-
míněna smysly, u malíře zrakem, a každé myšlenkové 
téma je nutno vyjádřit formami, barvami a především 
prostorem. Jako zkušený umělec neomylně vycítil, že 
pokud moderna zredukuje viditelné na pouhý záznam 
plochých znaků, z malířství brzy zbude jen jakási „hra 
s povrchem“ a jeho lesk začne postupně blednout: 
„Jedno je jisté. Musíme přetvářet trojrozměrný svět 
předmětů ve dvojrozměrný svět plátna. Vyvolává-li 
však plátno pouze dvojrozměrnou představu prosto-
ru, je to užité umění či ornament. Jistě i to může pů-
sobit – mně osobně se to však zdá nudné. Dvě dimenze 
proměnit ve tři je pro mne magický zážitek. Neboť při 
tom se mi na okamžik zdá, že jsem se zmocnil čtvrté 
dimenze, po níž prahne celá má bytost.“39

Z podobných Beckmannových výroků je zřejmé, že 
jeho umělecké cíle (ale i Braqua, Kokoschky a Balthu-
se) byly do jisté míry podobné cílům prvních abstrak-
cionistů – hledání transcendentního a univerzálního, 
něčeho, co člověka překračuje a může mu nabídnout 
nové zření skutečnosti. Zcela rozdílné však byly cesty, 
jimiž se vydali, a také prostředky, které nabízeli. Za-
tímco abstrakcionisté usilovali o nalezení univerzální-
ho očištěného umění prostřednictvím zavržení světa 
věcí a přírody, které je svazovaly, naopak „jiní moder-
nisté“ hledali transcendentní či skryté (onu Beckman-
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novu „čtvrtou dimenzi“) právě v přírodě a v její rozma-
nitosti. Žádný z nich (dokonce ani Balthus, jak jsme 
viděli) nebyl realistickým malířem otrocky kopírují-
cím vnější svět – všichni usilovali, každý svým osobi-
tým způsobem, o zachycení toho, co se nachází za jeho 
viditelným povrchem. Viditelný svět byl pro ně spíše 
jakýmsi závojem, za nímž tušili neviditelné a tajemné. 
Nebo také, jak to formuloval Jean Clair, „ve skvělos-
ti a zářivosti viditelného spatřovali důkaz, že skrze ně 
prosvítá skrytá skutečnost“.40 Vzpomeňme již citova-
nou Beckmannovu myšlenku, že mystérium existence 
tvoří paradoxně realita a že se snaží svou malbou „ne-
viditelné učinit skrze realitu viditelným“. „V mé práci 
vždy nejvíce záleží na idealitě, která se skrývá za zdán-
livou realitou,“ napsal. „Z dané přítomnosti se snažím 
vést most k neviditelnému. – Jak kdysi prohlásil slavný 
kabalista: Chceš-li se dotknout neviditelného, pronik-
ni co možná nejvíce do viditelného.“41

Snad i proto se Beckmann dokázal, navzdory své 
skeptické povaze, až do konce života těšit z přírody 
a jejích viditelných projevů, z jižních přístavů a pláží 
či z krásy ženského těla, v nichž nacházel útěchu. Ješ-
tě v roce 1948 v přednášce „Tři dopisy jedné malířce“ 
studenty nabádal, že je třeba před „umělci ztrácejícími 
se v geometrii“ upřednostňovat formy, „které jsou nám 
dány“, jako jsou například „lidský obličej, ruka, žen-
ská prsa nebo mužské tělo, přátelský nebo trpící výraz, 
nekonečné moře, divoké skály, melancholická řeč čer-
ných stromů ve sněhu či divoká síla jarních květů…“42 
A roku 1950, těsně před smrtí, neopomněl v „Proje-
vu k přátelům“ připomenout, že „každý člověk, každý 
strom, každá květina je individuum, jež zaslouží ze-
vrubného studia a zobrazení“.43

Kokoschkova kritika moderny

Rovněž Oskar Kokoschka, přestože byl v mládí rebel 
a experimentátor, nikdy nehledal východisko z krize 
doby v pokroku, v odvržení přírody a stvoření nové-
ho umění, ale naopak prosazoval návrat k řádu a tra-
dičním hodnotám, zvláště ve vzdělání. Byl „dítětem“ 
slavného vídeňského období �n de siècle, kulturního 
kvasu přelomu století, který se stal živnou půdou pro 
zrod nejen moderního umění, ale i nového psychologi-

zujícího pojetí člověka. Nikdy však nepropadl levicové 
ideologii jako mnozí jeho umělečtí souputníci. Byl bo-
jovníkem za lepší svět, demokratem a humanistou, ale 
většinou se angažoval sám za sebe, ať již vyhraněnými 
postoji a prohlášeními, gra�kami a malbami s politic-
kým podtextem, nebo například návrhy plakátů. Bě-
hem pražského exilu se spřátelil s prvním českosloven-
ským prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem, 
s nímž ho spojovala řada ideálů. V srpnu 1968 odsou-
dil (na rozdíl například od Picassa) obsazení Českoslo-
venska armádami Varšavské smlouvy.

Kokoschka byl navzdory svým divokým a rebel-
ským počátkům v podstatě konzervativně založen 
a v pozdějších letech nijak neskrýval své rozčarování 
z vývoje moderního umění, jež se podle něj dostalo 
do slepé uličky a popíralo vše, v co věřil. Zvláště ne-
předmětné umění považoval za beztvaré a nicneříka-
jící, moderní experimentování s jinými materiály mu 
bylo cizí stejně jako radikální boření evropské duchov-
ní a umělecké tradice. To vše pokládal za symptomy 
krize a úpadku doby. Jak napsal ve svých vzpomín-
kách: „Nesestavuji koláže z industriálních smetišť, ač-
koli vpravdě zrcadlí naši přítomnost jako umění 
doby… S minulostí jsem neskoncoval – neboť kde by 
pak zůstala budoucnost? Evropská kultura pro mě ne-
ztratila smysl. Z těch děl ještě dýchá naděje…“44 Stu-
denty ve své proslavené Škole vidění, již založil v pade-
sátých letech, vedl navzdory dobovým trendům k úctě 
k vizuálnímu jevu a ke snaze o jeho zachycení tradič-
ními uměleckými prostředky.

Umění bylo v Kokoschkově pojetí především zr-
cadlem, v němž se odráží duch dané doby: „Jestliže 
dnešní dobová móda, prosazující se v celkových sou-
vislostech průmyslové civilizace, chce téměř diktátor-
sky zatracovat zobrazení člověka, předmětů okolního 
světa a trojrozměrného prostoru ve výtvarném umění 
a odůvodňuje to tím, že technický výkon stroje učinil 
tento přirozený výraz zbytečným, pak je třeba hledat 
prapříčinu tohoto odvratu od života v touze dnešní 
společnosti uniknout ze života.“45 Byl přesvědčen, že 
podstatu pravého umění nelze spatřovat v lineárním 
pokroku, jak to po vzoru techniky dělali mnozí jeho 
avantgardní souputníci, ale spíše v organickém růstu, 
ve splynutí minulosti, přítomnosti a budoucnosti:
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„Dějiny umění zvláště v Evropě potvrzují, že nezapo-
menutelnost velkých uměleckých děl spočívá především 
v tom, že mohou znovu inspirovat každou generaci, a to 
je právě také odlišuje od nekonečného množství méně-
cenné dobové produkce. Jen tehdy, zůstává-li obsah umě-
leckého díla v živé souvislosti s budoucností, může-li 
v každé době uplatnit osobitost svého poselství, mohou 
ti, co přicházejí, potom prohlásit, že dílo je nezapome-
nutelné, že generace, která je vynesla, měla styl.“46

Otázkou je, pozdržíme-li se chvíli u Kokoschkovy 
de�nice „velkých a nezapomenutelných“ uměleckých 
děl, co je v posledních desetiletích kurátory a kritikou 
vynášeno z umění jako nejhodnotnější a co to vypo-
vídá o západní civilizaci a její kultuře jako celku. Jaký 
má vlastně moderní doba styl, a má vůbec nějaký? 
Nepotvrdily se malířovy chmurné předpovědi o po-
vrchnosti moderního člověka a jeho snaze uniknout 
ze života? Tyto otázky nejspíš napadnou každého, kdo 
prochází sbírkami poválečného či současného umění 
v kterékoli z evropských či amerických galerií.

Worringerova předpověď 

Jedna poměrně rozšířená teorie vysvětluje rozbujení 
abstrakce tím, že je únikem od všech podstatných otá-
zek, které si lidstvo dříve kladlo, výrazem oproštění se 
od všech tradičních závazků. Abstraktní malba získala 
po druhé světové válce na obrovské popularitě nejen 
proto, že byla chápána jako výraz svobody západních 
demokracií a stavěna do ostrého protikladu ke striktně 
realistickým (a zdiskreditovaným) stylům nacistického 
Německa a Sovětského svazu, ale především pro svoji 
programovou „prázdnotu“. Je to malba pro lidi, kteří 
už nechtějí přemýšlet o podstatných věcech, ale starají 
se především o obchody a své materiální blaho. Abs-
traktní obraz takového člověka upokojí, neboť když 
zvedne zrak od úředního stolu k plátnu, nevznášejí se 
tam žádné otázky, náboženské, �loso�cké, společen-
ské, estetické… Člověka nic neznepokojuje, abstrakt-
ní malba mu nebere důvěru a čisté svědomí. „Líbí se 
nám, nebo nelíbí,“ to je vše, co o ne�gurálním obraze 
můžeme říci. Nepředmětné umění je modernímu se-
kularizovanému člověku souzeno.47

Takovéto vysvětlení nemusí být daleko od prav-
dy a je mnohem staršího data, než bychom čekali. Již 
v roce 1907, tedy v době, kdy Braque a Picasso teprve 
nastupovali svou cestu ke kubismu a Kokoschka kres-
lil své první pohybové studie, několik let před vzni-
kem historicky prvního abstraktního obrazu, publiko-
val německý historik umění Wilhelm Worringer svůj 
nejdůležitější spis Abstrakce a vcítění. Mimo jiné v něm 
předpověděl, že situace moderního člověka bude vyža-
dovat abstraktní geometrické umění, které bude stále 
dominantnější, a rozlišil dva způsoby lidského přístu-
pu ke světu: člověk se v něm buď cítí doma, nebo se 
v něm pohybuje jako cizinec obklopený nepřátelskou 
a zlověstnou jinakostí. První rozpoložení je panteistic-
ké, druhé nihilistické. Z nich se odvíjejí dva různé pří-
stupy k umění. K pochopení prvního je klíčový pojem 
vcítění, k pochopení druhého abstrakce. Zatímco tou-
ha po vcítění je podle něj podmíněna „šťastným pan-
teistickým vztahem důvěrnosti mezi člověkem a jevy 
vnějšího světa, nutkání abstrahovat je naopak důsled-
kem velkého vnitřního zneklidnění člověka a v nábo-
ženském kontextu koresponduje se silně transcendent-
ním zabarvením všech představ“.48

Člověk hledá, kam by mohl uniknout před nejisto-
tou a zmatkem, které jsou jeho osudem. Náboženství 
představuje jednu z možných únikových cest, jinou 
a lepší alternativu, jak se tehdy věřilo, nabízí Umě-
ní. Worringer tvrdil, že toto hledání povede v malbě 
k abstrakci, ke stabilním, uspořádaným a srozumitel-
ným tvarům, neboť tyto „zákonité formy“ jsou ty je-
diné a nejvyšší, v nichž „člověk může najít klid tváří 
v tvář nezměrné zmatenosti obrazu světa“.49 Neboť 
je-li „vymýcen i poslední zbytek souvislosti se životem 
a závislosti na něm“, pak je „dosaženo nejvyšší abso-
lutní formy, nejčistší abstrakce; zatímco jinde vládne 
libovůle organického, zde je zákon a nutnost“.50

Worringerova více než sto let stará analýza zaslu-
huje pozornost, neboť upozorňuje na něco podstatné-
ho, před čím varoval už Kokoschka a čeho si všímají 
i současní �losofové a teoretici umění – totiž že kořeny 
abstrakce lze hledat především v pocitu bezdomovec-
tví. Abstraktní formalismus pramení ze snahy unik-
nout z nehostinného světa do náhradní reality, která 
má svůj základ v subjektu. Jak píše například německý 
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�losof Karsten Harries v knize Smysl moderního umění, 
rozbujení abstrakce je třeba vnímat především „jako 
jeden ze symptomů zásadní krize, která brání subjek-
tu vytvořit si smysluplný vztah s okolním světem“.51 
A tudíž sní o jeho přetvoření.

Epilog

Nikoli náhodou jsem ve svých textech o umění v mi-
nulých ročnících Kontextů věnoval značnou pozornost 
také bouřlivým politickým událostem a dobovým ide-
ologiím, na jejichž pozadí se modernismus dvacátého 
století utvářel, neboť tyto vlivy bývají profesními histo-
riky umění často bagatelizovány či cudně zamlčovány. 
Teoso�cké poblouznění a mystické gnose se často mísi-
ly s politickým radikalismem a totalitními ideologiemi, 
s nimiž je spojovala společná nenávist k současnému 
světu a netrpělivé vyhlížení světa nového. „Moje �loso-
�e zní: zničit všechna padesát let stará města a vesnice, 
vykázat přírodu z hranic umění, zrušit v umění lásku 
a upřímnost, ale v žádném případě nevysušovat živý 
pramen člověka (válku),“ vyhlašoval další z klíčových 
průkopníků abstrakce Kazimir Malevič (bar. XIV, XV) 
ve svých nejradikálnějších textech.52 Skutečnost, že se 
někteří modernisté později stali – jako Malevič – obě-
tí kruté a neosobní mašinerie, kterou sami pomáhali 
rozpoutat, a že se oba totalitní režimy nakonec obrátily 
proti moderně, na této skutečnosti nic nemění. Pouze 
potvrzuje absurdnost idejí a nadějí, z nichž se moder-
nistická avantgardní hnutí živila.

Je třeba si uvědomit, jak poukázal například již 
zmíněný Alain Besançon, že frontální útok na tra-
dici, �guru, tradiční zobrazovací postupy, absolutní 
rozchod s „předmětem“ a snahu o nastolení „abstrak-
ce“ nelze pokládat za jednu malířskou „školu“ či styl 
mezi jinými, jako byly například pointilismus, fauvis-
mus nebo kubismus. Tento útok prožívali jeho ini-
ciátoři jako zásadní revoluci, jako radikální proměnu 
nejenom malířství, ale také samotného člověka a celé 
společnosti.53 V tomto smyslu je modernismus ve své 
radikální podobě integrální součástí pohnutého dva-
cátého století zmítaného nejrůznějšími ideologiemi, 
je jejich dobře viditelným doprovodným projevem. 
Tyto ideologie, jak dobře víme, mocně otřásly základ-

ními evropskými civilizačními hodnotami a po jejich 
zhroucení měly instituce jako právo, vlastnictví, sou-
kromí či rodina, dlouho považované západní civilizací 
za posvátné, problém vrátit se k normálu. Nemělo by 
nás proto udivovat, domnívá se Besançon, že tradiční 
obraz, na nějž byl rovněž podniknut nevybíravý útok, 
bude potřebovat delší čas, aby se vzpamatoval.54 Dou-
fejme jen, že se jeho předpověď naplní. Z dějin umě-
ní víme, že v jistých dobách se lidé stavěli k obrazové-
mu zpodobnění nepřátelsky, ale že to nikdy netrvalo 
věčně. Jeden z nejpozoruhodnějších rysů umění naší 
civilizace totiž spočívá právě v lačnosti, s níž se zmoc-
ňovalo všeho viditelného a snažilo se o jeho zprostřed-
kování v obraze.

Když byl v roce 1959, tedy ještě v době dominan-
ce abstrakce, známý francouzský antropolog Claude 
Lévi-Strauss dotázán, jak podle něj bude vypadat malba 
budoucnosti, nabídl překvapivou odpověď – umění bu-
doucnosti bude �gurativní. Namísto snahy vymanit se 
z existujícího světa či vystačit si s pouhým subjektivním 
světem moderního člověka – jež se nezdá příliš uspoko-
jivý pro smysly ani pro ducha – bude se vším tradičním 
mistrovstvím usilovat o to, aby byl svět víc k žití než 
ten, ve kterém se nacházíme.55 To znamená nikoli umě-
ní usilující za každou cenu o negaci všeho a nabízející 
prázdná gesta a provokace, ale umění snažící se o obo-
hacení naší vizuální zkušenosti, o uchování našeho při-
rozeného světa a jeho „poetizaci“, jež je pro šťastný ži-
vot nezbytná. A možná, ve svých nejlepších výkonech, 
umožňující občas nahlédnout i za jeho hranice, jak o to 
usiloval například Beckmann nebo Balthus.

Více než půl století stará vize Léviho-Strausse bude 
mnohým nejspíš připadat silně nereálná, zejména ve 
světle současné umělecké produkce. Jak však známý 
antropolog dodává, před sebou máme jen dvě cesty: 
buď rozklad, destrukce a úplné zmizení malířského 
umění, nebo nový začátek. 
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Otázka role českého a polského disentu a jeho význa-
mu pro současné politické myšlení a politickou pra-
xi nemůže být odpovězena bez vymezení některých 
rozdílů mezi českou a polskou společností, jejími 
podmínkami a jejich sebere�exí. Ve svém vystoupe-
ní se proto nejprve pokusím připomenout odlišnosti 
prostředí českého a polského disentu, poté se krátce 
dotknu kulturně-historických determinant českého 
a polského politického myšlení a nakonec se poku-
sím připomenout společný osud českého a polského 
disentu, pokud jde o jeho vliv na podobu současných 
společností.

Podmínky a zkušenosti

Dovolte mi, abych začal – navzdory svým zvykům – 
nejprve osobní vzpomínkou. Před několika dny zemřel 
významný český básník Zbyněk Hejda (16. 11.). Při 
zprávě o jeho úmrtí se mi nejprve vybavila vzpomín-
ka na naši společnou cestu do Polska někdy na pod-
zim roku 1990, kde jsme navštívili redakce polských 
konzervativních periodik. Zastupoval jsem tehdy ča-

sopis Proglas, Zbyněk Hejda spolu s Rudolfem Kuče-
rou sesterskou Střední Evropu, oba časopisy vycháze-
ly ze samizdatové tradice a snažily se obstát v nových 
podmínkách, pro což se nám zdály polské zkušenosti 
cenné. Velkorysou hostitelkou nám tehdy byla čerstvá 
velvyslankyně a bývalá disidentka, která rozvíjela právě 
česko-polské vztahy v rámci disentu, dnes již bohužel 
také zesnulá Markéta Fialková. 

Samozřejmě si z toho mnoho po těch letech ne-
pamatuji, ale jednu věc přece: jak obrovský rozdíl byl 
mezi šíří, možnostmi a rozvinutostí polských novin 
a časopisů vyšlých také z opozičního prostředí a tím, 
co jsme znali my. Přestože jsme do jisté míry byli myš-
lenkově, pokud jde o politické ideje, s polskými přáte-
li naladěni stejně, některé věci jsme navzájem nemoh-
li pochopit. Pro naše vydavatelské aktivity začátkem 
devadesátých let představovalo největší problém, jak 
naše periodika vytisknout a jak je dostat ke čtenářům. 
Možná si to mnozí z vás už nepamatují, zájem o dříve 
zakázané věci byl obrovský, první čísla časopisu Proglas 
jsme např. tiskli v desetitisícovém nákladu – avšak teh-
dy bylo u nás jen velmi málo tiskáren, čekalo se týdny 

Disent, ideály a demokratická každodennost
Ke srovnání podmínek, funkcí a výsledků českého a polského disentu

P F

Ve dnech 21. a 22. listopadu se v Praze konala mezinárodní česko-polská konference Co jsme udělali se svobodou, 
jejíž pracovní téma znělo „Vítězství a prohry disentu ve společnosti po roce ‚89“. Konferenci uspořádaly Lidové 
noviny v rámci oslav 120. výročí svého založení. Významným motivem pro uspořádání celé akce byla skutečnost, 
že disidentské hnutí stálo u obnovy Lidových novin v roce 1988. Dalším motivem byly úzké vztahy mezi českým 
a polským disentem před pádem komunistických režimů v obou zemích. I z tohoto důvodu převzalo nad kon-
ferencí záštitu Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Hlavním tématem byly otázky spojené s rolí disentu po roce 
1989. Čeho jeho představitelé ve společnosti dosáhli, jakým způsobem ji ovlivnili, v jakých oblastech naopak 
selhali a jak se disent sám rozdělil a jakými směry se vydal.
Na konferenci vystoupil rovněž politolog a politik Petr Fiala, jenž je jedním z editorů časopisu Kontexty a jeho 
pravidelným přispěvatelem. Přednášku otiskujeme v nekrácené podobě. 
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i měsíce, tisk představoval zdaleka nejvyšší náklady na 
vydání časopisu, zatímco redakční práce nestála sko-
ro vůbec nic. Polští přátelé náš ujišťovali, že to rychle 
přejde, že tisk nebude ani cenově, ani technicky, ani 
časově vůbec žádný problém, zatímco zájem čtenářů 
a lidská práce ano – to nám tehdy připadalo nemož-
né. Ale měli pravdu, protože byli mnohem dál, než 
tehdy my. 

To „mnohem dál“ je důležité konstatování, i když 
jako politolog vycházející z empiricko-analytického 
paradigmatu musím přiznat, že není dobře operacio-
nalizovatelné. Odpovídá nicméně našemu tehdejšímu 
dlouhodobému pocitu a nakonec i pozdějším srovná-
vacím studiím, které se zabývají oběma variantami 
komunistických režimů. V Polsku existovaly mno-
hem větší prostory relativní svobody, kam komunis-
tický režim zasahoval o něco méně, než jak tomu bylo 
v tehdejším Československu. Mělo to mnoho příčin, 
historických, kulturních i sociálních. Snad nejvýraz-
něji se tento rozdíl projevoval na příkladu katolické 
církve. Zatímco Československo patřilo až do konce 
osmdesátých let ke komunistickým režimům s nej-
tvrdším postojem k církvi (nezapomínejme, že zde 
nebyly ani obsazeny biskupské stolce), byla katolická 
církev v Polsku bodem, který do značné míry vytvářel 
alternativní či svobodný prostor.1 Jak kdysi řekl čes-
ký politický �lozof a pozdější soudce ústavního soudu 
Vladimír Čermák, církev v komunistickém Polsku ne-
měla sice podíl na panství (ve smyslu Weberovy typo-
logie pojmů Macht a Herrschaft), ale měla moc, nejen 
onu moc bezmocných, o kterou se opíral český disent.2 
Současně v Polsku existovalo o něco svobodnější pro-
středí, např. pokud jde o vydavatelskou činnost, ales-
poň v některých oborech, struktura nezávislých aktiv 
byla širší, mohutnější a více vrostlá do společnosti, než 
tomu bylo u nás.

Od první chvíle, kdy to bylo po vyhlášení výjimeč-
ného stavu možné, jsem v rámci různých studentských 
brigád jezdil do Polska (nejčastěji do Poznaně), protože 
to bylo pro mne jednak morální posilou (co všechno 
je možné v komunistické zemi) a jednak zdrojem cen-
ných informací, protože jsem si odtud kromě jiných 
materiálů vozil legálně vydané knihy z oblasti �lozo-
�e a křesťanského myšlení, které by v Československu 

nemohly vyjít. Dokonce jsem se kvůli tomu učil pol-
sky – a aby se vzpomínkové kruhy na disidentské pro-
středí dobře propojovaly, tak poznamenám, že polšti-
nu mě na univerzitě učila doktorka Irena Hrabětová, 
naše známá polonistka, manželka českého disidenta, 
významného historika a mého vzácného univerzitní-
ho kolegy Jaroslava Mezníka.3 

Rozdíly v „prostorech svobody“, tak dobře patrné 
v osmdesátých letech, se projevovaly docela zřetelně 
alespoň v některých oblastech ještě řadu let po roce 
1989. Kupříkladu v humanitních a sociálních vědách 
měli naši polští přátelé, pokud jde o jejich rozvinutost, 
vazbu na západní univerzity a kvalitu vědeckých vý-
stupů, obrovský náskok (nebyli v tom sami, podobná 
situace byla třeba i v Maďarsku). Samozřejmě, že tyto 
rozdíly se postupně snižovaly, ale minimálně po celá 
devadesátá léta byly dobře patrné. 

Mentalita a politická kultura

Důležité také je si uvědomit rozdíly, které existují mezi 
českou a polskou společností, její mentalitou a politic-
kou kulturou. Před třemi lety jsem se některé z nich 
pokusil připomenout k předmluvě k antologii součas-
ného polského politického myšlení, kterou uspořádal 
moderátor dnešní diskuse Maciej Ruczaj.4 

Moderní polská společnost byla přes těsné geogra-
�cké sousedství formována i jinými zdroji než česká. 
Rozdílem je kupříkladu větší samozřejmost nábožen-
ství jako součásti národní identity, ale na druhé straně 
třeba také zřetelnější nesamozřejmost státních a správ-
ních útvarů, v nichž polský národ realizoval svoji exis-
tenci. Někde odtud lze nepochybně odvozovat větší 
péči o kulturní, politické a sociální aspekty národa, 
stejně jako schopnost lépe rozumět tradici, řádu, mít 
větší smysl pro hodnotu idejí, než jak je tomu v naší 
mentalitě. Důležité také je, že Polsko není malá země, 
ale svou velikostí má rysy malé velmoci. To mění úhel 
pohledu společnosti na sebe samu i své okolí a odráží 
se i v politickém myšlení. 

Pro Polsko – a to je pro obyvatele Česka často ne-
snadným klíčem k porozumění polské mentalitě, jed-
nání i způsobu uvažování – je také mimořádně důle-
žitý jeho východní rozměr, vztah k tomu, co leží na 



22 Kontexty 6/2013 23Texty

východ od jeho současných hranic. My jsme sice také 
země, jež v souladu se středoevropským údělem byla 
zpravidla „objektem“ dějin, procházeli jsme období-
mi mezi západním a východním vlivem i expanzí. 
Český národ měl také sám své východní zájmy, nejen 
obranné, byť si je nepřiznáme. Není to v historické 
perspektivě tak dlouhá doba, kdy jsme v rámci jedno-
ho státního útvaru sociálně, ekonomicky i kulturně 
ovlivňovali až část území dnešní Ukrajiny. Tato sku-
tečnost je ovšem v českém myšlení zcela nevýznamná, 
není v žádném směru součástí naší politické identi-
ty a není zdrojem žádných politických zájmů. Ani na 
východní nebezpečí nepohlížíme příliš ostražitě. Náš 
vztah k Rusku, dlouho problematický, jak jinak, když 
šlo o vztah k osvoboditelům i okupantům, již před 
nějakou dobou přešel do pragmatické roviny a – jak 
ukázaly i české diskuse kolem amerického obranného 
štítu – „východ“ pro nás už není hrozbou (v národní 
mentalitě), dávno už nebyl sférou zájmu, a tedy cel-
kově přestal být i tak trochu tématem. Polsko uvažuje 
a musí uvažovat jinak. Polsko má východní politiku, 
má své východní zájmy,5 cítí odpovědnost, nebezpečí 
i výzvy, celkově vůbec hraje uvažování o zahraniční po-
litice v Polsku větší význam než u nás.6 

Ideje, subkultura disentu a demokracie

Přes všechny rozdíly se nicméně zdá, že oběma ze-
mím – mluvíme-li o dědictví disentu – je společné to, 
že jeho étos se postupně rozplynul v každodennosti 
a není už, s výjimkou občasné symboliky, speci�ckou 
součástí politické kultury.

Známý britský historik Timothy Garton Ash se ve 
své knize Rok zázraků z roku 19917 pokusil nejen po-
psat průběh a příčiny jednotlivých středoevropských 
revolucí z roku 1989, ale položil si také několik otázek 
týkajících se možné budoucnosti. Jednou z nich bylo, 
zda se středoevropským společnostem podaří udržet 
a západní Evropě předat – Ashovými slovy – „skryté 
poklady“, které v těchto zemích nalezl a za něž pova-
žoval „velkou mravní odvahu a intelektuální integri-
tu; družnost, hluboké přátelství, rodinný život; čas 
a prostor pro vážný rozhovor, hudbu a literaturu bez 
neustálého hluku našeho médii určovaného a posedle 

telekomunikačního světa; křesťanské svědectví v pů-
vodní a nejčistší podobě; příkladnost vztahů mezi lid-
mi velmi rozdílného původu a kdysi hořce protiklad-
né víry – étos solidarity“. Nebudou tyto „poklady“, 
ptal se tehdy Garton Ash, „prostě smeteny v honbě 
za hojností“?

Ale bylo to, co Garton Ash připisoval středoevrop-
ským společnostem přelomu 80. a 90. let minulého 
století, skutečně jejich charakteristickým a odlišujícím 
příznakem, který by bylo možno uchovat, popř. něko-
mu zprostředkovat? Nejspíše ne. Byly to pouze některé 
speci�cké projevy alternativní subkultury opozičních 
sociálních skupin, s nimiž se Garton Ash především 
stýkal. Co je však ještě podstatnější, tyto projevy so-
ciálního života nebyly ani u jejich nositelů vždy zcela 
dobrovolné, i když byly často výrazem mravní integri-
ty a osobní statečnosti. Žít kulturní život bez médií 
není jen výsledkem volby, když žádná svobodná média 
nejsou; stejně jako orientace na intelektuální hodno-
ty nemusí být jen svobodné rozhodnutí tam, kde ne-
můžete např. svobodně podnikat. Ve chvíli, kdy byly 
odstraněny ideologické a násilím vynucované bariéry 
omezující sociální, kulturní, ekonomický a politický 
život, se středoevropské společnosti samozřejmě vnitř-
ně rozrůznily, komplikovaněji strukturovaly a ony 
„morálně-intelektuální poklady“ pozorované Garto-
nem Ashem se staly součástí mnohem komplexnější 
reality – a tudíž přestaly být tak viditelné. Nezname-
ná to, že se ztratily, ale jsou více skryty v konkurenci 
s jinými životními styly a charakteristikami jiných in-
dividualit a sociálních skupin – a tato situace je stej-
ná v zemích střední Evropy jako v západoevropských 
společnostech. 

Garton Ash a mnozí další intelektuálové jsou 
možná zklamaní, že jsme si nedokázali uchovat a dal-
ším společnostem zprostředkovat morální étos, který 
v postkomunistické střední Evropě viděli, a nechali 
jsme i naše společnosti „zhlučnět“ médii a „pošpinit 
honbou za hojností“. Stali jsme se tím do určité míry 
„stejnými“ jako všechny ostatní demokratické společ-
nosti. Jenomže nikdy bychom se nemohli standardní 
demokratickou společností stát, kdyby nedošlo k ote-
vření společenského prostoru pro konkurenci dobrých 
a špatných postojů, pro konkurenci kulturního, sociál-
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ního a ekonomického kapitálu, pro střet odlišných ži-
votních stylů a jejich různých interpretací – nemohli 
bychom být demokratickou společností, kdybychom 
konzervovali jen ty aspekty života, které vybrané so-
ciální skupiny považují za hodnotné a dobré.8

Máme demokracii se vším všudy, s dobrým a špat-
ným, a to musíme vzít na vědomí. I když povinnos-
tí nás všech, kteří máme na paměti, že demokracie 
není samozřejmostí, je opakovaně usilovat o posilo-
vání hodnot a principů, z nichž demokracie vychází 
a o které často tak málo pečuje. 

Poznámky:
1 Srov. Legutko, Ryszard (2009): Ošklivost demokracie a jiné 

eseje. Brno. Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 263–270. 
2 Viz Čermák, Vladimír (1999): Otázka demokracie. 5) Funkce 

demokracie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. 

3 Srov. Mezník, Jaroslav (2005): Můj život za vlády komunistů 
(1948–1989). Brno: Matice moravská, s. 285 a n.

4 Ruczaj, Maciej; Szymanowski, Maciej (eds.) (2010): Pravým 
okem. Antologie současného polského politického myšlení. Brno: 
Centrum pro studium demokracie a kultury. 

5 Srov. např. Nowak, Andrzej (2010): Impérium a ti druzí. 
Rusko, Poslko a moderní dějiny východní Evropy. Brno: Centrum 
pro studium demokracie a kultury, zvl. s. 241–256.

6 Fiala, Petr (2005): Přirozenost a inspirace polského 
politického myšlení. In: Ruczaj, Maciej; Szymanowski, Maciej 
(eds.): Pravým okem. Antologie současného polského politického 
myšlení. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
s. 5–7.

7 Garton Ash, Timothy (1991): Rok zázraků. Praha: Lidové 
noviny, s. 124.

8 Zde byly využity pasáže z knihy Fiala, Petr (2010): Evropský 
mezičas. Nové otázky evropské integrace. Brno: Barrister & 
Principal, s. 33–35.

Petr Fiala, politolog a historik, ministr školství v letech 
2012–2013, poslanec Parlamentu ČR.
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Kde se vzal Váš zájem o Marxe a marxismus?
Vždy jsem byl dost nepoddajný, a jak je známo, nejví-
ce chutná zakázané ovoce. Své vědecké působení jsem 
zahájil hned po studiích v roce 1984, tj. ještě za sta-
rého režimu. Byl to režim, který se marxismu dovolá-
val a vynášel jej do nebes jakožto ztělesnění politické 
a �loso�cké geniality. Ještě jako student jsem se proto 
rozhodl ověřit si, zda je marxismus skutečně tak „vel-
kým“, jak byl představován. Oním zakázaným ovocem 
se tedy stalo samostatné studium marxismu a následné 
zpochybnění jeho tvrzení.

S jakým výsledkem?
Brzy vyšlo najevo, že marxismus nemá s genialitou 
nic společného. Přesvědčil jsem se, že vykazuje mno-
ho nedostatků v ideové rovině, často se ve svých tvr-
zeních a předpovědích mýlí a Karel Marx a Vladimír 
Lenin rozhodně nejsou neomylnými vykladači všech 
aspektů života společnosti. Ukázalo se, že značně roz-
šířený názor, a to i mezi „obyčejnými“ lidmi žijícími 
v komunistických režimech, že socialismus je krásnou 
myšlenkou, jen realita za ní bohužel zaostává, je oby-
čejný blábol. Samotná idea totiž vůbec nebyla krásná. 
Tato skepse vůči marxismu mě přivedla k demokra-
tické opozici. V osmdesátých letech dvacátého století 
jsem pod pseudonymem provozoval opoziční a emig-
rační publicistiku. Tato činnost se přitom tehdy dala 
skloubit s prací na státní univerzitě, jelikož Polsko – 
jak je známo – bylo nejveselejším barákem socialistic-

Filosofický marxismus si stále uchovává 
jistou intelektuální přitažlivost
Rozhovor s Markem Bankowiczem o jeho nové knize Kritikové marxismu

M B (1960) je profesorem politologie působícím na Institutu politické vědy a mezinárodních 
vztahů Jagellonské univerzity v Krakově. Je vedoucím tamní Katedry soudobých politických systémů. Zabývá 
se demokratickými a nedemokratickými režimy. Věnuje se také politickým ideologiím, a to zejména takovým, 
které stanoví základ totalitních režimů. Je autorem mnoha knih. Dvě jeho práce vyšly v českém překladu: 
Demokraté a diktátoři (Praha 2002) a Státní převrat (Praha 2010).

kého tábora, a myslím, že se mohu odvážit říci, že Ja-
gellonská univerzita, na které jsem působil a stále pů-
sobím, byla nejnepoddanější a politicky nejnezávislejší 
univerzitou na východ od Labe. 

Proč je podle Vás prospěšné kriticky zkoumat marxismus? 
Je to přece ideologie dnes již historická a překonaná a po-
litické režimy, které se o ni opíraly, se vesměs zhroutily.
Je to prospěšné ze stejných důvodů, kvůli kterým stále 
zkoumáme politickou �loso�i řekněme starých Řeků, 
sv. Tomáše Akvinského, Machiavelliho nebo Rous-
seauovu. Z hlediska historického zkoumání politické-
ho a státovědního myšlení lze jen málo koncepcí chápat 
jako jednoznačně překonané. Ovšem dokonce i takové 
koncepce stojí za to zohlednit, protože jsou integrál-
ní součástí něčeho, co bychom mohli nazvat dějinami 
politického myšlení, a proto zasluhují pozornost. Mar-
xismus vzbuzuje zájem tím spíše, že významně ovlivnil 
politickou praxi, stal se základem politického systému, 
který po dlouhou dobu ovládal podstatnou část světa 
a uspořádal život celých společností a států. Nezapo-
mínejme, že i dnes existují státy dovolávající se mar-
xismu jako Čína, Severní Korea nebo Kuba. V mno-
ha zemích světa najdeme vlivné komunistické strany. 
V České republice působí KSČM. Je to strana, která se 
marxismu přímo dovolává a v parlamentních volbách 
získává pravidelně 10 až 15 procent hlasů. Marxismus, 
byť ve své reformní, a nikoliv revoluční podobě, i nadá-
le zůstává jedním z nejvlivnějších politických proudů 
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na světě. Musíme také rozlišovat mezi marxismem 
ve smyslu ideologie na jedné straně a marxismem ve 
smyslu politické �loso�e na straně druhé. Marxismus 
v prvním významu je nepochybně mnohem zastaralej-
ší než marxismus ve významu druhém. „Filoso�cký“ 
marxismus si stále uchovává jistou životnost a dokonce 
intelektuální přitažlivost.

Proč marxismus sehrál ve světových dějinách tak velkou 
roli?
Protože se stal nejserióznější ideologií vyjadřující ne-
souhlas s nepravostmi a nespravedlností kapitalismu. 
Přesvědčivě popsal mechanismus vykořisťování lidí 
a příčiny jejich nerovnosti jako důsledku jejich sociál-
ního postavení, které vyplývalo z vlastnických vzta-
hů, zejména tedy vlastnictví výrobních prostředků. 
Výstižně odhalil odvrácenou tvář státu, který kromě 
plnění celospolečenských funkcí, jakými jsou napří-
klad zajišťování pořádku a bezpečnosti nebo boj proti 
zločinnosti, často bez ohledu na existenci formálních 
demokratických pravidel sklouzával k tomu, že se stal 
politickým nástrojem v rukou upřednostněných vrstev 
společnosti, a upevňoval tak jejich nadřazenost. Mar-
xismus kromě rozpoznání problému nabídl jeho řeše-
ní, které se mnohým zdálo být velmi lákavým. Předsta-
vil totiž vizi vznešené společnosti budoucnosti, jakou 
měl být komunismus, v níž zavládne naprosté rovnos-
tářství a všechny politické a společenské problémy bu-
dou jednou provždy vyřešeny. Tuto vizi navíc, jakkoli 
byla samozřejmě utopií, jakoby vědecky odůvodnil, 
což mnohé lidi uhranulo a vedlo k přesvědčení, také se 
dnes občas objevující, že marxismus je jedinou vědec-
kou ideologií, je tedy vědou o společnosti a politice.

Má podle Vás marxismus nějaké kladné stránky, dá-li se 
to tak říci, a jaké jsou jeho vady? Není jeho nejzávažnější 
vadou totalitní podmíněnost? 
Hlavní hodnotou marxismu je to, o čem jsem před 
chvílí mluvil. Přinesl v mnoha ohledech trefný po-
pis kapitalismu, především tedy jeho podoby známé 
z devatenáctého století. V politické, ale také �loso�c-
ké rovině kritizoval společenské nespravedlnosti, a to 
pomocí závažných a hluboce promyšlených argumen-
tů. Přiměl široké vrstvy k aktivitě a boji za lepší svět. 

Tím pádem se významně přičinil ke spuštění procesu 
reformy a nápravy kapitalismu, který byl marxismem 
donucen proměnit se, aby vůbec přežil. Pokud jde 
o jeho nejzávažnější vadu, bezezbytku souhlasím s tím, 
že je to jeho totalitní podstata. Marxismus je skrz na-
skrz totalitní. Je to důsledek jeho nedůvěry k demokra-
cii, postoje, jenž jej dovádí k revolucionářství. Marxis-
mus stojí na chybném a současně velmi nebezpečném 
stanovisku, že smysluplné jsou jedině násilné revoluce, 
tj. nemá cenu důvěřovat postupným a pokojným spo-
lečenským reformám. Takový postoj totiž vede k to-
mu, že protivníci jsou chápáni jako nepřátelé na ži-
vot a na smrt, které je třeba všemi prostředky zničit. 
Marxismus kritizuje kapitalismus, v čemž má dílem 
pravdu, ale namísto něj prosazuje diktaturu proletariá-
tu, mimořádně utlačovatelskou a ničím neomezenou 
formu vlády právě proto, aby všichni nepřátelé mohli 
být zlikvidováni. De facto se jedná o diktaturu komu-
nistické strany, přičemž systém všeobecného štěstí je 
odsunut do blíže neurčené budoucnosti. Marxismus 
zavrhuje pluralismus, nediskutuje, není schopen stře-
távat se s jinými názory. Sám sebe totiž chápe jako jedi-
nou pravdu a pravdu přece nelze ponížit debatou s kla-
mem. S takovým přesvědčením naprosto nelze souhla-
sit. Marxismus se v politické rovině, tj. v situaci, kdy 
se stává státní ideologií, vždy a neodvratně přeměňuje 
v násilnou totalitní diktaturu.

Souhlasil by Karel Marx s podobou a fungováním států, 
které z něj udělaly svého poručníka? Nestal by se náhodou 
prvním kritikem marxismu jakožto státní ideologie?

Marek Bankowicz.
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To je dobrá, převratná otázka. Marx by byl jistě dalek 
nadšení, kdyby viděl režimy tzv. státního socialismu. 
Samozřejmě, že jeho vysněný komunistický svět měl 
vypadat jinak. Nemyslím si však, že by se Marx od 
státního socialismu odvrátil. Podle mě by se prvním 
kritikem marxismu nestal. Komunismus je podle Mar-
xe dokonalou vizí a on sám počítal s tím, že její napl-
nění bude nějakou dobu trvat, a to i po vítězné pro-
letářské revoluci. Marx byl realistou a machiavelistou 
a přímo holdoval zásadě „účel světí prostředky“. Cíl 
je někde daleko, prozatím máme, co máme. V tomto 
duchu by podporoval státní socialismus jako úsek ve-
doucí k cíli, jako přípravu na cíl, jako jeho předzvěst. 
Podle mého názoru státní socialismus nebyl znásilně-
ním Marxova učení. Už v jeho spisech se přece obje-
vila zlověstná koncepce diktatury proletariátu, kterou 
později tak „tvůrčím“ způsobem teoreticky i praktic-
ky rozvedl Lenin. 

Jaký je vztah mezi marxismem a leninismem? Máme le-
ninismus chápat jako doplnění, nebo popření marxismu? 
Chtěl jsem se na to zeptat už dříve, ale s ohledem na Vaši 
předchozí odpověď tuším, co řeknete.
Navzdory některým docela rozšířeným vysvětlením 
tohoto druhu si nemyslím, že leninismus je popřením 
marxismu, nebo že je jeho jakousi zvrhlou obměnou. 
Stejně tak jej ale nelze chápat jako doplnění nebo roz-
vinutí marxismu. Leninismus je ve �loso�ckém smyslu 
nesrovnatelně ubožejší než Marxův marxismus, a tedy 
představuje jeho úpadek. V žádném případě jej ničím 
neobohacuje, nerozšiřuje jeho obzory, nepřináší nové 
argumenty. Leninismus nicméně zpřesnil a konkretizo-
val některé jeho prvky, především se jedná o otázky po-
litické moci, komunistické strany a jejího vztahu k děl-
nickému hnutí a průběhu a forem proletářské revoluce. 
Lenin zkrátka rozvinul koncepci diktatury proletariátu 
jako mocenského stádia předcházejícího komunismu, 
určil roli komunistické strany jako kádrového a bojo-
vého předvoje dělnického hnutí a – v čemž se od kla-
sického marxismu skutečně odlišoval – nařizoval vyvo-
lávat revoluce všude tam, kde mají naději na úspěch, 
bez ohledu na společensko-ekonomické předpoklady. 
V tomto smyslu leninismus podstatně rozvíjí některé 
myšlenky, které Marx vyslovil mlhavě nebo skrytě.

Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi komunistickým tota-
litarismem na jedné straně a totalitarismem fašistickým 
a nacistickým na straně druhé?
Všichni seriózní badatelé totalitarismu se shodli, že 
tento jev je vlastní fašismu, nacionálnímu socialismu 
a komunismu. Ve všech těchto doktrínách se vyskytu-
jí všechny základní znaky totalitarismu, tj. státní ideo-
logie, vláda jedné strany, princip vůdcovství a maso-
vý teror namířený proti společnosti. Jsou ovšem mezi 
nimi také rozdíly. Z marxismu vycházející komunistic-
ká ideologie je propracovaná a celkem souvislá, popi-
suje a podněcuje velkou společenskou přeměnu přímo 
v celosvětovém měřítku. Je to tedy nabídka univerza-
listická. Fiktivně se dovolává racionalismu a humanis-
mu. Marxismus je plný svobodomyslných a rovnos-
tářských hesel, velebí mír a bratrství národů. Naproti 
tomu fašistická a nacistická ideologie jsou soustavou 
neuspořádaných idejí, hesel a mýtů, které se nedají po-
užít jako základ zásadní společenské změny. Obsahují 
organistické a iracionální požadavky, začasté zdánlivě 
nábožensky zabarvené, dovolávají se mýtů a rituálů, 
jejich poslání je antiuniverzalistické, silně nacionalis-
tické nebo přímo šovinistické, jsou fascinovány silou 
a násilím. Nacismus se vyznačuje rasismem, kdy jedna 
rasa – rasa pánů – je považována za nadřazenou vůči 
jiné rase. Zkrátka, marxismus je vizí internacionalistic-
kého socialismu, zatímco fašismus a nacionální socia-
lismus (tento název je velmi příznačný a ne náhodný) 
jsou vizemi socialismu nacionalistického.

Zanedlouho bude v češtině vydána vaše knížka Kritiko-
vé marxismu. Jak byste vymezil hlavní proudy kritiky 
marxismu?
Kritika marxismu je mnohovrstevná. Je založena na 
celé řadě kritérií, ovšem dvě z nich považuji za nej-
důležitější. Za prvé je to něco, co bychom mohli na-
zvat silou nebo záběrem této kritiky. Máme tedy kri-
tiku marxismu, která je absolutní. Kritici tohoto typu 
marxismus nekompromisně odsuzovali a považovali jej 
za jednu z největších hrozeb světa a lidské civilizace. 
Takto postupovali mj. ruský myslitel Nikolaj Berďajev 
nebo český emigrant Rio Preisner – autor velmi zají-
mavé a zároveň málo známé polemiky s marxismem. 
Jiní autoři kritizovali marxismus jemněji, opatrněji 



26 Kontexty 6/2013 27Texty

a objektivně s důrazem na dodržování veškerých pravi-
del a omezení vědecké analýzy. Spatřovali v něm kon-
troverzní, či dokonce nebezpečné prvky, ale současně 
se v něm snažili najít také nějaké pozitivní stránky (Jó-
zef Maria Bocheński, Tomáš Garrigue Masaryk, Karl 
Popper, Giovanni Sartori). Druhým klíčovým krité-
riem kritiky marxismu je zohlednění metod kritické 
analýzy. Znamená to, že různí autoři s marxismem po-
lemizovali z různých úhlů pohledu. Přistupovali k ně-
mu z hlediska �loso�ckého (Hannah Arendt, Nikolaj 
Berďajev, Lucio Colletti, Leszek Kołakowski, Karl Pop-
per), �loso�cko-teologického (Rio Preisner), �loso�c-
ko-sociologického (Raymond Aron, Tomáš Garrigue 
Masaryk), politologického (Zbigniew K. Brzeziński, 
Carl J. Friedrich, Robert A. Dahl, Giovanni Sartori), 
nebo marxologického, leninologického a sovětologic-
kého (Józef Maria Bocheński, Alfred G. Meyer).

Mnozí významní kritikové marxismu byli původně vy-
znavači tohoto učení. Co způsobilo, že prošli vývojem od 
nadšení po kritiku? 
Skutečně, autory neobyčejně pronikavých analýz 
marxismu včetně jeho politicko-systémových impli-
kací byli lidé, kteří ve svém životě zakusili kratší či 
delší období nadšení Marxovým myšlením a pěli chvá-
lu na komunistické režimy (Lucio Colletti, Milovan 
Džilas, Leszek Kołakowski a do jisté míry také Ray-
mond Aron, který byl v mládí členem velmi levicové-
ho a krajně prosovětského křídla francouzské socialis-

tické strany, nazvaného Sekce francouzské dělnické in-
ternacionály /SFIO/). Jejich rozchod s marxismem byl 
způsoben především odhalením jeho totalitní podstaty 
a uvědoměním si, že za fasádou osvobozeneckého, li-
dového a rovnostářského poslání marxismu se skrývá 
něco zcela jiného – totalitní program panství nad zot-
ročenými lidmi ve jménu utopické vidiny budování 
komunismu. Přežití „marxistického uštknutí“ sice ne-
musí být nutnou podmínkou odhalení jeho totalitní 
podstaty, ale nepochybně mu může pomoci.

Je možné obrození marxismu?
Nikoliv ve smyslu znovunastolení marxismu jako stát-
ní ideologie. Takové obrození možné není. Svůj zlatý 
věk a největší úspěchy už má za sebou. A to je dobře. 
To však neznamená, že zcela zanikne a přestane budit 
zájem. Máme co dělat s prodlužující se celosvětovou 
krizí kapitalismu, jejímiž projevy jsou nezaměstnanost, 
absence životních perspektiv mladých lidí, prohlubu-
jící se sociální nerovnost, ústup od státních programů 
sociální péče nebo neklid na �nančních trzích. Různé 
proudy současné levice hledají novou ideově politic-
kou totožnost a mohou se proto obrátit na marxismus, 
který se jim bude zdát inspirativním. Tento jev je již 
nějakou dobu dobře patrný.

Děkuji za rozhovor.

Otázky kladl a odpovědi přeložil Michal Kubát.

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

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

Knihy jsou účtovány s 15% slevou, pro předplatitele časopisů Kontexty 
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„Dva“ Marxové

V roce 1951 vydal Sartori knihu Od Hegela k Marxo-
vi. Rozklad hegeliánské �loso�e,1 jejímž hlavním cílem 
je analyzovat vztahy a propojení mezi hegelianismem 
a marxismem. Sartori v této práci důrazně upozorňo-
val na rozdíly mezi „mladým“ a „zralým“ Marxem, 
čímž zprostředkovaně poukázal na vnitřní nesoulad 
celého marxismu. Marxovu „zralost“ přitom vůbec 
nepojímal pozitivně. Naopak, myšlení „zralého“ Mar-
xe považoval ve srovnání s myšlením Marxe „mladého“ 
za úpadkové. „Mladý“ Marx byl pro něj zajímavým �-
losofem s pozoruhodně širokými obzory, dynamickým 
badatelem člověka a hledačem pravdy. Naproti tomu 
„zralý“ Marx, onen „Marx ‚historického materialis-
mu‘ a Marx ‚ekonom‘, se zřekl svého dávného ‚�loso-
�ckého vědomí‘“.2 V důsledku toho přešel od náruži-
vé a tvůrčí �loso�cké deliberace k více či méně zkost-
natělému hledání „systematické teorie“,3 jejímž údaj-
ným vědeckým rámcem měl být historický materialis-
mus a s ním spjaté ekonomizování, čili sklon spatřovat 
podstatu všech jevů v ekonomické materii. Historický 
materialismus se stal kánonem, ztuhlou a neporušitel-
nou šablonou, která je dána shůry a která se jednou 
provždy stala absolutní vědeckou pravdou. Takový 
stav věcí vede ke špatným koncům, zejména pak k na-
prostému přezírání jednotlivce jakožto subjektu dějin. 
Podle Sartoriho „Marx, který ekonomizuje a zvědeč-
ťuje historický materialismus, pomíjí a současně nedo-

mýšlí roli člověka jako ‚hybné síly‘ dějin. Nad člově-
kem stojí společnost. Společnost je pak ztotožňována 
s dějinami ve smyslu všech jejích zákonitostí a ekono-
mických struktur.“4 Podle Sartoriho je příznačné, že 
když Marx rozmýšlí o člověku, vždy jej chápe v obec-
ném významu rodu nebo druhu, nikdy však neuvažuje 
o konkrétním člověku. „Když Marx říká člověk, nebo 
lidé, myslí tím ‚historický druh‘, ‚společenský druh‘, 
který není ‚druhem‘ přirozeným a fyziologickým. Je to 
‚druh‘ uniformně zbavený své individuality v prostře-
dí jednotlivců, kteří jej obklopují. Jednotlivec nikdy 
není Marxem pojímán jako ‚subjekt‘, naopak vždy je 
chápán jako ‚objekt‘.“5 Marx zkrátka odmítá individua-
listickou koncepci člověka: „Jednotlivec je pro Marxe 
pouhou abstrakcí.“6 Osvobození člověka se v tomto 
pojetí rovná rozkladu jednotlivce, jinými slovy řečeno 
„nejvyšší svobodou je největší skupinovost“.7 

Marxova ekonomizace zahrnula bez výjimky vše, 
včetně od Hegela převzaté dialektiky, kterou Marx 
zhmotňuje a odívá do hávu „demiurgovy ontologic-
ko-strukturální skutečnosti. Podstata, míza dialektiky 
se u Marxe omezuje jen na neustálost ‚pohybu‘ a ‚ne-
gaci destrukce‘.“8 Zhmotnělá dialektika přestala být 
nástrojem zprostředkovávání různých idejí, koncep-
cí, myšlenek a řešení. Zhmotnělý pohyb projevující 
se negací negace není s to vytvořit žádnou skutečnou 
syntézu, žádnou novou vyšší kvalitu, může vést jedi-
ně k naprostému zničení stávajícího stavu. Podle Sar-
toriho „Marxova dialektika ve skutečnosti dialektiku 

Marxismus jako krajní libertarianismus
Giovanni Sartori o rozkladu hegeliánské �loso�e

M B

Vynikající italský politolog Giovanni Sartori (1924) se proslavil mnoha publikacemi z oblasti komparativní 
politologie, které po dlouhá léta určovaly směr příslušného politologického výzkumu. Naproti tomu je poněkud 
méně známý jako znalec a kritický badatel marxismu, ačkoliv se Marxovu učení se zájmem věnoval od počátků 
své věděcké kariéry. 
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opouští. Sice zachovává název, ale přichází o podstatu 
věci.“9 Nejen to, Sartori dokazoval, že dialektika, má-li 
vůbec něco znamenat a mít základní smysl, musí být 
z podstaty indeterministická, a jako taková tedy ne-
má s determinismem nic společného.10 Znamená to, 
že skutečnost, včetně dějin člověka, se vyvíjí buď dia-
lekticky, anebo deterministicky. Marxismus zde upadl 
do očividného rozporu.

Marxova kritika ideologie jako falešného vědomí jej 
mimo jiné vede k odmítnutí etiky, kterou považuje za 
jednu z podob buržoazní ideologie, jejímž skutečným 
úkolem je zakrývat pravou tvář kapitalismu. Proletariát 
je podle něj osvobozen od veškerého falešného vědomí, 
nepotřebuje proto etiku. V důsledku toho nebude po-
třebovat etiku ani komunistická beztřídní společnost.11 
Sartori uváděl: „Když se Marx obracel na proletariát, 
pak v souladu s touto koncepcí nikdy nešířil myšlenku 
morální křížové výpravy, nepobízel proletariát k rebelii 
ve jménu etického obrození.“12 Nicméně Marxův Ka-
pitál je navzdory těmto předpokladům přeplněn etic-
kou kritikou kapitalismu.

Ekonomizace všeho

Nebezpečné je Marxovo odvozování politiky z �loso-
�e, protože to vede k instrumentalizaci �loso�ckých 
úvah a jejich podřizování běžným politickým cílům. 
Filoso�e stlačená politikou, poznamenaná viditelný-
mi cizorodými prvky politické povahy, je vždy abera-
cí. Tato aberace se prohlubuje v situaci, kdy je taková 
�loso�e méně teoretickou, zato projevuje jednoznač-
nou, jak to nazývá Sartori, „materialistickou“ ctižá-
dost. Znamená to, že se nespokojí s vysvětlováním 
světa, ale touží přímo po jeho přestavbě. Tato politic-
ká �loso�e se přitom neomezuje jenom na to, aby pů-
sobila na lidskou mysl. Stává se povinným bojovým 
praporem politických hnutí a stran, které chtějí ucho-
pit moc. V takové situaci však už „jde o politiku, a ne 
o �loso�i“.13 Jinými slovy řečeno, �loso�e s politikou 
vždy prohrává.

Sartori tvrdil, že v marxismu viditelně vyčnívá 
Marxův věčný boj s Hegelem, který je veden na všech 
frontách, nejrůznějšími způsoby a s využitím nejrůz-
nějších prostředků. Na první pohled by se tedy zdálo, 

že Hegel a Marx stojí každý na opačné straně �loso-
�cké barikády. To je ale jenom zdání. Italský politolog 
si v této souvislosti klade následující otázku: „Jaký je 
vlastně vztah mezi Marxem a Hegelem?“ Vzápětí od-
povídá: „Marx se vzpírá Hegelovi v oblasti kritiky ‚zá-
věru‘, který akceptuje hegelovské ‚základy‘; Marx se 
vzpírá Hegelovi ohlížeje se na Hegela.“14 Marx je mys-
litelem, který bezmála všechny �loso�cké problémy, 
a také �loso�cké předpoklady a badatelské prostředky, 
čerpá od Hegela. Dívá se na svět hegelovským pohle-
dem a hegelovsky jej rozebírá. To však vůbec nevyvrací 
skutečnost, že Marx s Hegelem neustále formálně po-
lemizuje, což je ovšem jenom jeho jakási manýra.

Sartori ve své slavné knize Teorie demokracie, jak-
koliv jejím hlavním tématem není marxismus a jeho 
politické následky, svoji kritiku marxismu prohloubil 
a vyostřil. Dospěl k závěru, že pro pochopení podsta-
ty marxismu je nezbytné si uvědomit, že marxismus 
znamená radikální odmítnutí autonomie politiky. Vy-
plývá to ze skutečnosti, že toto učení přijímá krajně 
materialistické vidění dějin, podle kterého jsou dějiny 
lidstva předurčeny ekonomickými činiteli. Politika ja-
kožto společenský fenomén tak pozbývá většího význa-
mu, stává se druhotnou věcí. To pak vede k odmítnutí 
politické demokracie, a to prostřednictvím jejího zto-
tožnění s kapitalismem. Nejen to, demokracie je mar-
xismem představována jako projev třídního panování. 
„Politická demokracie jako taková nemá z pohledu 
marxistů hodnotu, žádný vnitřní důvod bytí. Je totiž 
jedině prostředkem nadvlády vykořisťovatelů nad vy-
kořisťovanými. Přesněji řečeno, politická demokracie 
je nadstavbou kapitalistického a buržoazního útisku, 
a proto může být jedině demokracií kapitalistickou.“15

Jestliže je politická demokracie trvale svázána s ka-
pitalismem, potom se stává v komunistickém režimu 
zbytečnou. Není tedy nutné vypracovávat případný 
model nekapitalistické politické demokracie. Namís-
to ní bude v komunismu nastolena demokracie ekono-
mická, to jest jakási, řekněme, jediná čistá a opravdová 
demokracie. Ekonomická demokracie je tedy postave-
na na roveň demokracii komunistické. Je to heslo, kte-
ré Marx nejednou použil, a to především za účelem po-
litického boje. Komunistická demokracie měla být de-
mokracií apolitickou, protože nastane až po rozdrcení 
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státu. Proto se také mezi komunistickou demokracií 
a demokracií v pravém slova smyslu nevyskytují žádná 
pojítka. Komunismus tím, že ruší soukromé vlastnic-
tví, vytváří kvalitativně zcela nový ekonomický systém, 
v němž je politický systém naprosto zbytečný, protože 
problém politické moci je vyřešen ekonomikou. Podle 
Sartoriho „se tak ‚ekonomická demokracie‘ v posledku 
stává ‚komunistickou ekonomikou‘.“16 Jinými slovy ře-
čeno, „pravá“ demokracie, čili demokracie komunis-
tická, je ve skutečnosti ekonomikou, která je vytvořena 
a funguje na základě marxistických pouček.

Problematická koncepce ekonomické 
a politické moci

Marxismus tím, že znehodnotil politickou demokra-
cii, zpochybnil také zásady politické rovnosti a rovnos-
ti před zákonem. Podle něj se jedná pouze o formál-
ní záležitosti, přičemž „‚forma‘ je myšlena ve stejném 
významu jako zdání (klam nebo podvod)“.17 Sartori 
takový přístup rázně odmítl. Politickou rovnost a rov-
nost před zákonem považuje za formální záležitost 
v technickém smyslu, avšak skutečnost, že jsou tyto 
rovnosti formální, vůbec neznamená, že jsou prázd-
nými atrapami, které lidem neposkytují ochranu před 
výsadami, nespravedlností a nerovností. Jak konstato-
val: „Formální je metoda, nikoliv výsledek.“18

Hnacím ústrojím marxismu v boji za promě-
nu světa není úsilí o zajištění větší politické rovnos-
ti a rovnosti před zákonem, které Marx považuje za 
smyšlenku, nýbrž požadavek ekonomické rovnosti. 
Pouze ekonomická rovnost je totiž podle Marxe pod-
mínkou dosažení velkého cíle, kterým je osvoboze-
ní lidstva. Samotná ekonomická rovnost však v mar-
xismu podle Sartoriho zdaleka není jeho prvořadou 
hodnotou. Sartori tvrdil, že prvořadou hodnotou je 
pro marxismus svoboda, ale svoboda ve zcela jiném 
významu, než jak ji chápe liberální demokracie. Eko-
nomická nerovnost je jistě neobyčejně závažným spo-
lečenským problémem a odpor proti nespravedlnosti 
může být příčinou a ospravedlněním různých vzneše-
ných činů. Sartori však pochyboval, že by „nás Marx 
naučil, jak léčit nemoc zvanou ekonomická nerov-
nost“.19 Italský badatel považoval Marxem navrženou 

terapii za oprášení staré a současně v jeho přesvědčení 
primitivní rovnostářské léčby navrhované mimo jiné 
Platónem, kterou přesvědčivě kritizoval již Aristote-
les (384–322 př. Kr.). Jejím základem je totiž využi-
tí nabyté státní moci k zásadní přestavbě společnosti. 
Státní moc musí být použita proti jejím dávným dr-
žitelům. Proto také stát musí být v době revolučních 
změn zachován jako nutné zlo, přičemž jeho odumí-
rání nastane až později. Marxismus se v tomto liší od 
anarchismu, který je vůči státu nepřátelským vždy a za 
všech okolností. Jinou věcí je skutečnost, že takové 
aktivistické používání státní moci v období revoluč-
ního zvratu je v jistém nesouladu s kánony historic-
kého materialismu.

Sartoriho stanovisko bylo takové, že Marxova kon-
cepce diktatury proletariátu jako přechodného období 
revoluční proměny kapitalistické společnosti ve spo-
lečnost komunistickou nemusí nutně znamenat diktá-
torské vládnutí, které bylo pro Marxovy pokračovatele 
Leninova střihu naprostou nezbytností. Sartori tvrdil, 
že „marxistická diktatura proletariátu neměla spočívat 
v ustavení státní diktatury, nýbrž ve zničení státu po-
mocí proletariátu-diktátora. Diktatura znamená pro 
Marxe to samé, co revoluce, čili pouhé užití síly.“20 
Přijmeme-li Sartoriho úvahu, pak představa proletariá-
tu – hromadného diktátora je značně riskantní a zřej-
mě patří do skupiny utopických idejí. Italský politolog 
si však nedělal žádné iluze, pokud jde o Marxovu před-
stavu o podstatě a cíli diktatury proletariátu. Rozhod-
ně nejde jen o nějaké obrazné vyjádření nebo řečnický 
tvar. Naopak, je to dovolávání se násilí v širokém mě-
řítku, protože diktatura proletariátu by očividně zna-
menala teror páchaný „proletářskou armádou“, tj. vy-
zbrojeným proletariátem. Sluší se však ještě jednou 
zopakovat, že pro Marxe to byl jeden z vícera, nikoliv 
jediný způsob, jak dojít ke komunismu. 

Sartori se domníval, že Marxova koncepce jak ka-
pitalistické, tak i revoluční moci je velmi problema-
tická, protože jeho pojetí moci ve smyslu politického 
jevu se vyznačovalo jejím naprostým nepochopením. 
Marx, který byl fascinován otázkou vlastnických zá-
ležitostí, považoval moc v podstatě za druh vlastnic-
tví. Je to věc, kterou lze vlastnit úplně stejně jako jiné 
statky. Zanedbal tak vztahovou a funkcionální povahu 
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moci soustřeďuje se výhradně na moc ve smyslu tříd-
ního, ekonomického panování, jemuž politické vlád-
nutí slouží. Sartori uváděl, že Marx zde „udělal hrubou 
chybu, protože zaměnil jeden ze zdrojů moci za moc 
jako takovou“.21

Libertarianismus v jeho krajní 
militantní podobě

Marxistický ideál dobré společnosti, tj. komunismus, 
ve kterém bude odstraněno nejen soukromé vlastnic-
tví způsobující vykořisťování člověka člověkem, ale 
také dělba práce, na což se ne vždy dostatečně upozor-
ňuje, je podle Sartoriho názoru značně bláhový. Jest-
liže se má jednat o nastolení absolutní svobody, která 
jednou provždy zruší veškeré odcizení člověka, potom 
paradoxně „ideální (komunistická) společnost stanoví 
krajní příklad čisté libertariánské společnosti“.22 Tato 
„odzbrojující libertariánská upřímnost“ se projevuje 
na stránkách Komunistického manifestu, kde se Marx 
s Engelsem snaží pojmenovat konkrétní determinanty 
a vlastnosti budoucího dokonalého světa. Komunis-
mus přinese bezstátní, samosprávné, harmonické spo-
lečenství lidí, které se řídí principy přímé demokracie 
a jež žije v podmínkách ekonomické hojnosti.23 Tato 
komunistická vize se nápadně podobá anarchistickým 
ideálům, proti kterým však Marx vždy bojoval obviňu-
je je z utopičnosti.24 Osvobození se od veškerých ome-
zení a ekonomických nutností povede do stavu úplné 
svobody. Podle Sartoriho se nelze zbavit pocitu, že vy-
řešení problému svobody člověka je následkem jakého-
si osvobozeneckého aktu přímo metafyzické povahy.25 
Sartori k tomu poznamenal, že „se nám v důsledku 
toho zjevuje nebeská obec“.26 Italský politolog tvrdil, že 
Marxova ideální společnost, pomineme-li krajní uto-
pičnost, jaká čpí z této naprosto nerealistické vidiny, 
měla navzdory převládajícím interpretacím tohoto jevu 
přesto přese všechno vzniknout spolu s nastolením svo-
body. Při té příležitosti by se pak objevila také rovnost 
jako její vedlejší doplňující hodnota. Komunismus byl 
totiž zamýšlen jako dokonání díla osvobození člově-
ka, a ne jako vítězství rovnostářství: „Marxova spasi-
telská mise byla libertariánská, nikoliv rovnostářská. 
Marx předložil kontra-ideál [ve vztahu k rovnostářství; 

pozn. M. B.], který byl ideálem libertarianismu v jeho 
krajní a millenaristické podobě.“27 

Sartori tedy nepovažoval marxismus za ideologii 
rovnosti, nýbrž za ideologii svobody, i když špatně 
pojímanou a nesprávně uskutečňovanou. Zároveň je 
to ideologie hledání nějaké obměněné demokracie, jež 
se nachází v tvrdé opozici vůči demokracii jako tako-
vé, která v Sartoriho pojetí vždy musí být demokra-
cií liberální. Stesk po alternativní demokracii a také 
načrtávání vizí dobré společnosti budoucnosti, která 
prostřednictvím konečného vítězství svobody uza-
vře a současně povznese celé dějiny lidstva, jsou zá-
kladními pojítky mezi politickou �loso�í Marxovou 
a Rousseauovou. Rousseau byl v tomto smyslu Marxo-
vým velkým předchůdcem. Rousseau může být chápán 
jako patron těch, kteří touží po překonání liberální de-
mokracie, zatímco Marx je učitelem jejích naprostých 
odmítačů.28

Sartori silně zpochybňoval marxismem šířený pro-
gram komunistického režimu ve smyslu „lidové demo-
kracie“, případně „proletářské demokracie“. Marx se 
přesto neodvážil demokracii úplně odmítnout, protože 
si byl vědom rizika takového kroku. Důvodem je sku-
tečnost, že demokracie se již od antiky těší pozitivním 
významovým konotacím. Proto hledal, jak již bylo ře-
čeno, „jinou demokracii“, demokracii alternativní. 
Marxismus se tak stal jedním ze směrů tzv. demokra-
cie s přívlastky. „Lidová demokracie“ nebo „proletář-
ská demokracie“ mohou být postaveny na roveň „vyšší 
demokracii“, „skutečné demokracii“, „organické de-
mokracii“, „řízené demokracii“ nebo „národní demo-
kracii“. Všechny tyto „jiné“ demokracie nemají podle 
Sartoriho s demokracií v pravém slova smyslu nic spo-
lečného. Jsou to maskující se diktatury, které se stydí za 
svoji pravou tvář. Demokracie buď je, nebo není. „Jiná 
demokracie“ neexistuje. Sartori k tomu uvedl: „Tak-
zvané jiné demokracie připomínají egyptského Féni-
xe, o kterém ve svém nádherném verši píše Metastasio: 
Che ci sia ognun lo dice, dove sia nessun lo sa – všichni 
říkají, že existuje, ale nikdo neví, kde.“29 Navíc, sou-
sloví „lidová demokracie“ je logickou chybou známou 
jako idem per idem, tj. kdy je určitý pojem de�nován 
jím samým. Demokracie sama o sobě totiž znamená 
vládu lidu. „Lidová demokracie“ se tudíž stává lidovou 



32 Kontexty 6/2013 33Texty

vládou lidu. Jako kdyby mohla existovat nelidová vláda 
lidu. Marxistické stanovisko je tedy absurdní z hledis-
ka základní logiky.

Leninova „zrada“ Marxe?

Sartori tvrdil, že Lenin „zradil“ Marxe, a to přede-
vším ve věci vztahů mezi proletariátem a stranou. Le-
ninská koncepce strany-předvoje, vyložená v práci Co 
dělat?, nemá v samotném marxismu žádné opodstat-
nění. Leninská strana sdružující uvědomělé a správně 
přemýšlející revolucionáře zatlačuje a následně nahra-
zuje skutečný proletariát. „Je zřejmé, že Lenin zaměnil 
hlavního představitele a nositele revoluce. Marxistická 
‚třída‘, čili proletariát jako celek, se v Leninově pojetí 
stává ‚předvojem‘ stojícím nad proletariátem.“30 

Bolševický vůdce s rozhodností odmítl veškerou 
demokracii, protože ji ztotožnil se státem. Každá de-
mokracie je pak v souladu s takovým názorem organi-
zovaným a systematickým násilím uplatňovaným proti 
lidu. Když však Lenin líčil diktaturu proletariátu, po-
tom znenadání změnil tón a začal se demokracie do-
volávat. Sice neuvažoval o proletariátu jako o kolektiv-
ním diktátorovi a přímo psal, že diktatura proletariátu 
je „organizace předvoje utiskovaných v panující třídu 
k potlačení utiskovatelů“, současně však hlásal, že tato 
diktatura bude „demokratismem pro lid“.31 Přesto zde 
nicméně nenacházíme žádný rozpor ani změnu tónu. 
Sartori má pravdu. Lenin totiž neskrýval, že diktatura 
proletariátu je násilná, a jako taková je tedy demokra-
cií, čili jinými slovy řečeno je státem, pouze s tím roz-
dílem, že oproti dřívější buržoazní demokracii působí 
v zájmu nikoliv vykořisťující menšiny, nýbrž nezměr-
né většiny vykořisťovaných. V tomto smyslu lze říci, 
že diktatura proletariátu, která je násilná vůči něko-
mu jinému, než jak je tomu v demokracii buržoazní, 
je demokratičtější než jakékoliv jiné demokracie, tedy 
včetně demokracie buržoazní. Takto chápaná demo-
kratická diktatura proletariátu nakonec zanikne, pro-
tože po nastolení komunismu dojde ke zrušení státu, 
a nebude jí tedy zapotřebí. V tomto bodě Lenin plně 
sdílel Marxův ideál.

Leninem vybudovaný ruský a posléze sovětský stát 
se ukázal být naprostou pohromou. Není přitom jas-

né, jestli se tak stalo v důsledku deformace marxistic-
kého učení, nebo zda se jednalo o jeho jediné možné 
praktické vyústění. Sartori k tomu podotkl: „Lenin byl 
uchráněn před pohledem na všemocnou a strašlivou 
policii, jež se stala pilířem státu, poněkud ironicky na-
zvaným republikou sovětů. Její řádění však mělo přijít 
již zanedlouho. Lenin sestoupil s Marxovou nebeskou 
obcí na zem, ta se zde však proměnila v peklo.“32

Epilog

Marxismus měl jako každý jiný směr politického myš-
lení mnoho přesvědčených zastánců, ale také pádných 
odpůrců. To je zcela přirozené. Avšak zájem o marxis-
mus byl a stále ještě je zcela mimořádný. Vyvolává ne-
srovnatelně větší vášně než jakékoliv jiné učení, možná 
s výjimkou liberalismu. Údiv není namístě, uvědomí-
me-li si, jak převelice marxismus ovlivnil reálnou poli-
tiku. Marxismus nejenže politiku ovlivňoval, ale přímo 
utvářel politický život řady mnohamilionových společ-
ností a zanechal neobyčejně hluboké stopy v osudech 
lidstva. Není nejmenších pochyb o tom, že marxismus 
v praxi vedl k hospodářsky nevýkonným a politicky 
silně utlačovatelským systémům. Mnoho přívrženců 
marxismu tvrdilo, že je to důsledek toho, že narážel 
na nepoddajnou skutečnost. Všechny potíže však na-
konec budou překonány a nastane doba všeobecného 
štěstí. Byli ovšem i tací, kteří říkali, že marxistické uče-
ní je samo o sobě bezvadné, ideální a případné problé-
my pramení z jeho špatného praktického uplatňování. 
Stačí, když si uvědomíme, jak často vedlo praktické �-
asko marxismu nikoliv k jeho odmítnutí, nýbrž k jeho 
další idealizaci! Marxismus tedy vzbuzoval pochopitel-
ný zájem, především z politických důvodů. Současně 
se však vystavoval riziku obzvláště silného útoku z �lo-
so�ckých pozic, který pak skutečně nastal, a to proto, 
že byl přesvědčen o vlastní neomylnosti v posuzování 
společenských jevů a procesů a pasoval se do pozice je-
diné správné společenské vědy. 

Marxismus chtěl být přísně empirický a racionál-
ní, ve skutečnosti však takovým nebyl a ani být ne-
mohl. Příčinou byla jeho podstata daná spojením �-
loso�e s ideologií a politikou. Skvěle to vyjádřil sám 
Marx v jedenácté Tezi o Feuerbachovi: „Filosofové svět 
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jen různě vykládali, jde však o to jej změnit.“33 Hlav-
ní pohnutkou marxismu je svět měnit, ne poznávat. 
Filoso�e se v marxismu proto stává jedině přípravou 
pro vyjadřování politické ideologie a směrnicí revoluč-
ní činnosti. Marx se v tomto hluboce mýlil. Úkolem 
�losofů je vysvětlovat svět, a ne jej měnit. Když se �lo-
sof stane politikem a začíná měnit svět, nastává velmi 
nebezpečná situace, protože program proměny světa se 
nepostřehnutelně promění v program jeho dobytí, na 
což pronikavě upozorňoval například Albert Camus.

Rozum je v marxismu, který se jakožto �loso�e 
v mnoha svých rozborech dovolává opravdové kritic-
ké metody, jistě přítomen. Tato �loso�e ovšem nabízí 
vysvětlení, která jsou krajně sporná. Kritická metoda 
totiž negarantuje prozkoumání a poznání veškerých 
skutečných jevů a dějů. Marxismus je politickou ideo-
logií, ve které kritická metoda bezezbytku ustoupila 
utopickému mesianismu. Rozum se proměnil ve vá-
šeň. A vášeň, jak říkával Napoleon Bonaparte, je deli-
riem rozumu, tedy stavem, ve kterém je rozum napro-
sto nepřirozený a nepoužitelný.
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Marek Bankowicz, politolog, zabývá se demokratickými 
a nedemokratickými režimy, věnuje se také politickým 
ideologiím.
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Podíváme-li se blíže na její fenomén nazývaný dnes br-
něnský funkcionalismus, zjistíme, že nejde o estetic-
ky jednotný proud. Naopak v něm můžeme s určitým 
zjednodušením rozlišit tři základní směry reprezento-
vané brněnskými českými, židovskými a německými 
architekty a stavebníky. Taková situace ještě na konci 
19. století nebyla možná, neboť nebylo českých a ži-
dovských architektů. Chtěl-li se český živel ve městě re-
prezentovat, obracel se na vídeňského architekta (např. 
Besední dům či Pražákův palác, eophil von Hansen) 
a totéž činili i brněnští Židé (Synagoga – J. Romano 
von Ringe, A. Schwendenwein von Lonauberg). Avšak 
již na začátku nového století se v Brně kromě rakous-
ké secese moravských žáků Otto Wagnera (L. Bauer, 
H. Gessner) šíří i slovanský národní romantismus 
Jurkovičův a o něco později i česká modernistická 
a kubizující architektura pražské provincie (J. Gočár, 
F. Uherka). V okamžiku vzniku Československa bylo 
Brno německy hovořícím městem, resp. městem, je-
hož hospodářská a politická moc byla v rukou němec-
ky hovořících měšťanů, kteří tvořili 66 % obyvatel měs-
ta. To proto bylo zvláštním zákonem v dubnu roku 
1919 rozšířeno o 21 příměstských vesnic a měst s čes-
kým obyvatelstvem, aby většina jeho občanů, a tedy 
voličů hovořila česky. Tak vzniklo Velké Brno, ve kte-
rém byl rovněž ihned roku 1919 na České vysoké škole 
technické (fungující zde od roku 1899) založen Odbor 
architektury a pozemního stavitelství, aby vyškolil čes-

Brněnští němečtí architekti 
v období první Československé republiky

P P

Rozlišovat tvorbu architektů žijících a tvořících v téže době v jednom městě dle mateřského jazyka či dle národ-
ní příslušnosti by mohlo být považováno za zavádějící, avšak dějiny 20. století v Čechách a na Moravě nutně 
k takovému pohledu vedou. Zvláště zajímavým případem je bývalé moravské zemské hlavní město Brno, které 
v 19. století hospodářsky i velikostí rychle vyrostlo v jednu z metropolí habsburské monarchie, aby se po jejím 
rozpadu v roce 1918 stalo druhým nejvýznamnějším sídlem Československa a jedním z evropských center mo-
derní architektury. 

ké architekty, kteří by na různých postech městských 
a zemských úřadů nahradili architekty „rakouské“, ně-
mecky hovořící. (Pro okamžité odstranění de�citu čes-
ky hovořících architektů byla do Brna pozvána řada ab-
solventů pražských škol.) Současně na tomtéž odboru 
bývalé císařské Deutsche Technische Hochschule in Brünn 
otevřeném roku 1914 (architektura se však na německé 
technice, ve kterou se roku 1873 transformovalo starší 
Státní technické učiliště, přednášela již od roku 1878) 
prudce narostl počet posluchačů židovského původu, 
na Moravě tradičně hovořících německy.

Od druhé poloviny 20. let tak můžeme v brněnské 
architektuře sledující evropské moderní hnutí rozlišo-
vat tvorbu brněnských Čechů, orientovaných zprvu na 
modernu Holandska, Německa a posléze Le Corbusie-
ra, tvorbu Židů, mající kořeny ve vídeňském purismu 
okruhu Josefa Franka, a Němců, obecně tíhnoucích 
k tradičnímu pojetí stavění jako Baukunst, avšak nej-
méně stylově vypro�lovaných. A to jak směrem k mo-
derně, tak k jednotné, v tomto případě spíše skupino-
vé či národnostní estetice. 

Zatímco mladá česká a židovská brněnská společ-
nost na hospodářském vzestupu teprve musela větši-
nu svých potřeb, ať již v podobě institucí či podni-
katelských a majetkových investic, naplnit, německá 
společnost již tak učinila v 19. století. Její investiční, 
a tedy stavební aktivity jsou po vzniku Českosloven-
ska podstatně menší než u prvních dvou národnost-
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ních společenství, a proto i významných stavebních 
děl zanechaných německými brněnskými architekty 
je ve srovnání s nimi podstatně méně. Navíc po kata-
strofě druhé světové války a následujícím vyhnání mo-
ravských Němců byla tato díla programově ignorová-
na, takže dnes – po 75 letech od jejich vzniku – o nich 
chybí nejen základní povědomí, nýbrž i pramenný ma-
teriál ke zprostředkování našich znalostí. 

Není pochyb o tom, že němečtí Brňané hráli ve 
městě tradičně společensky, hospodářsky a kulturně 
vůdčí roli. Avšak v letech po prohrané válce a rozpadu 
říše ztratil německý duch hodně ze svého dřívějšího se-
bevědomí. Zdá se však, že třebaže německá kultura ne-
byla v novém státě mladou českou společností nikdy pl-
nohodnotně přijímána, k zásadnímu napětí začalo do-
cházet až po první dekádě soužití ve společném státě, po 
kulminaci velké hospodářské krize a po nástupu Hitlera 
k moci. Ve 20. letech tedy např. mohl pedagog německé 
techniky Emil Leo vypracovat regulační plán české části 
bývalého centra Slezska Českého Těšína (1926–1928), 
profesor Vinzenz Baier získat nejvyšší, 3. cenu v soutě-
ži na regulaci vnitřního Brna (1924) a postavit pavilon 
Werkbund der Deutschen na Výstavě soudobé kultury 
(1928) či mohla být uskutečněna soutěž na rozšíření 
Německého domu pro německé divadlo (1928). 

Je těžké dnes rekonstruovat dobovou atmosféru, 
nicméně zdá se, že česká společnost a doba po roce 
1930 již takové příležitosti brněnským německým ar-

chitektům nedávala. Možná také proto se zřejmě pra-
covitý Othmar Skrabal přestěhoval již začátkem roku 
1938 do Sudet. 

Ty také byly místem, kde po celá 20. a 30. léta na-
cházeli brněnští němečtí architekti stavební příležitos-
ti – a to zejména příslušníci starší generace vystudo-
vané ve Vídni. Těžiště tvorby mnohých z nich, např. 
Heinricha Fanty či Emila Tranquilliniho, proto leží 
mimo území města Brna. V této souvislosti nutno 
zdůraznit, že pro mnohá území Sudet, čili velkou část 
země, tak tehdy naposledy v historii pracovali kvalitní 
architekti a že poválečný kulturní a ekonomický úpa-
dek českých zemí úzce souvisí se zánikem jejich ně-
mecky hovořícího obyvatelstva, ať již v důsledku vá-
lečného nacistického holocaustu, či poválečného re-
vanšistického vyhnání. 

S tragickou dobou 20. století souvisí i další ztížení 
tématu, totiž určení národnostního rámce čili vymeze-
ní skupiny tvůrců. Nemáme tu na mysli německy ho-
vořící židovské architekty, nýbrž ne vždy zcela jasnou 
hranici mezi českou a německou brněnskou společnos-
tí. Např. stavitel Eduard Hlobil, který ve 20. a 30. le-
tech stavěl pro česká bytová družstva, se za protekto-
rátu stal jedním z německých vedoucích městského 
stavebního úřadu. (V jehož kancelářích vznikl roku 
1942 projekt velkého souboru městských nájemních 
domů v typickém tvarosloví Heimatstilu včetně strmé 
střechy a okenic malých oken, provedený v německé 
čtvrti Komárově, v dnešních ulicích Sladkého a Bratří 
Žurků.) Naopak architekt Eduard Göttlicher studo-
val u Petera Behrense na Akademii výtvarných umění 
ve Vídni a publikoval v německém časopise Moderne 
Bauformen, ale v Brně spolupracoval s českým stavite-
lem Františkem Václavkem a v letech 1924–1926 do-
konce navrhl kapli Sv. Cyrila a Metoděje v Příkazech 
jako památník padlým v první světové válce. Také ve 
Vídni na technice i Wagnerově speciálce na akademii 
školený Bohumír F. A. Čermák zřejmě ještě v době 
první republiky pracoval pro českou i německou kli-
entelu, dle potřeby používal i německou formu své-
ho jména Gottfried Czermak a publikoval v němec-
kých časopisech. Vedení jasné hranice také znesnad-
ňuje skutečnost, že řada brněnských rodin byla ná-
rodnostně smíšená, což bylo v období monarchie 

Vinzenz Baier: Pavilon Werkbund der Deutschen, 
Brno – Výstaviště, 1927–1928. Foto: Rudolf de Sandalo.
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zejména ve městech obvyklé. Z takové rodiny patrně 
pocházel např. Othmar Skrabal, jehož první dvě man-
želky také byly Češky.

Další velkou překážkou pro vykreslení úplného ob-
razu brněnské meziválečné architektury při absenci po-
zůstalosti německy hovořících tvůrců je zničení archi-
vu městského stavebního úřadu na konci války. Nelze 
tedy dohledat autory domů brněnských čtvrtí s němec-
kým obyvatelstvem, jako byla Černá Pole, okolí Údolní 
ulice či Komárov, jejichž formální řeč je na první po-
hled odlišná od většinové české stavební produkce. 

Také o oboru Hochbau und Architektur vyučova-
ném na Deutsche Technische Hochschule in Brünn toho 
víme velmi málo. Tento stav je zapříčiněn jednak ne-
dostatkem zájmu poválečné historie a kunsthistorie 
o vše německé na našem území, jednak nedostatkem 
či nedostupností pramenů. Materiály Německé vyso-
ké školy technické v Brně, povětšinou zničené v roce 
1945 při přebírání budov pro českou techniku, se dnes 
nacházejí nezpracovány a pouze ve fragmentární podo-
bě v Moravském zemském archivu, takže vytvořit ucele-
nější obraz o výuce architektury na této škole bylo dosud 
nemožné. Proto také stále nevíme, do jaké míry může 
být vznik esteticky víceméně jednotného proudu puris-
tického modernismu židovských absolventů této školy 
spojován s jejich školením a proč toto pojetí „architek-
tury všedního dne“ zůstává omezeno právě na ně, zatím-
co brněnští Němci prošli stejnou školou a tvořili jinak. 

Protože první státní zkoušky na Oddělení pozem-
ních staveb a architektury (Hochbau und Architektur) 
proběhly v akademickém roce 1913/1914 (studenti 
Heinrich Blum, narozen 1894 v Soběšicích, Petr Pan-
dareff, narozen 1891 v bulharském Slivenu, a Otto Sa-
gan, narozen 1894 v chorvatském Brodu), můžeme se 
domnívat, že výuka oboru byla zahájena roku 1910, 
tedy ještě před otevřením nové budovy Deutsche Tech-
nische Hochschule v Joštově ulici č. 10, třebaže samot-
né oddělení o�ciálně vzniklo až roku 1914.1 V každém 
případě do tohoto roku studenti skládali státní zkouš-
ky pouze na Ingenieurschule či Bauingenieurschule. Již 
původ prvních kandidátů architektury na německé 
technice nám podává jednu z hlavních a dosud zce-
la nere�ektovaných charakteristik jeho „Architekturab-
teilung“. Nebylo totiž studováno zejména brněnskými 

či moravskými Němci, a ti proto nebyli skupinou, pro 
niž zde byla architektura vyučována. Jeho absolventi 
byli v překvapujícím počtu moravští, slovenští, maďar-
ští, polští a haličští Židé a dále příslušníci jižních slo-
vanských národů, zejména Bulhaři, Slovinci a Chor-
vaté.2 Zlom v historii oddělení zřejmě přinesl rozpad 
monarchie a vznik samostatného Československa, kdy 
došlo k velkému nárůstu jeho studentů.3 Zatímco stát-
ní zkoušky až do akademického roku 1921/1922 sklá-
dali ročně obvykle tři, maximálně sedm studentů,4 
o dva roky později jich bylo již takřka dvacet a nadále 
až do akademického roku 1935/1936 byl počet absol-
ventů státních závěrečných zkoušek vždy větší než tři-
cet studentů, přičemž maxima, padesát osm studentů, 
dosáhl v akademickém roce 1930/1931. K propadu 
zájmu o studium oboru dochází kolem roku 1932. 
Jeho důvodem může být kulminace velké hospodář-
ské krize v Československu či zostření mezinárodní 
politické situace. V každém případě v akademickém 
roce 1934/1935 složilo státní zkoušku ještě dvacet de-
vět studentů, zatímco nadále až do akademického roku 
1938/1939 jich bylo průměrně deset. V akademickém 
roce 1939/1940 sice státní zkoušky absolvovalo čtyři-
cet osm studentů, ovšem z toho čtrnáct Bulharů a dva 
Jugoslávci, jeden Polák, Litevec a Francouz a čtyři říšští 
Němci. Je tedy zřejmé, že začátek druhé světové vál-
ky přiměl zahraniční studenty urychleně dokončit stu-
dium, či alespoň jeho část završenou státní zkouškou. 

Pouze spekulovat lze o tom, zda brněnská německá 
technika umožnila pokračovat ve studiu, a tudíž složit 
státní zkoušku i zahraničním studentům českých vy-
sokých škol uzavřených roku 1939. V každém případě 
její absolvent z roku 1932 Endre Steiner autorovi textu 
sdělil, že během jeho studia v letech 1925–1932 se na 
ní neprojevoval antisemitismus či národnostní napětí 
a že učitelé se vždy chovali korektně. 

Pozoruhodné je, že její židovští absolventi vytvoři-
li osobitý proud moderní architektury, který bychom 
mohli nazvat středoevropským architektonickým pu-
rismem a jeho kořeny hledat u vídeňských architektů, 
absolventů tamní techniky z okruhu Josefa Franka. 
Stavby tohoto proudu nalezneme v Brně, ale také ve 
Vídni, Bratislavě, Nitře, Žilině, Budapešti či Mukače-
vu. Protože to byly v drtivé většině obytné domy, ať 
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činžovní či rodinné, můžeme takové dílo vyznačující 
se krom estetické zdrženlivosti i typologickou „oby-
čejností“ nazvat architekturou všedního dne. Zajíma-
vé je, že se řada židovských absolventů pocházejících 
z Uher (a tedy po roce 1918 i ze Slovenska) v Brně 
usadila a spoluvytvářela jeho stavební kulturu. Stejně 
tak se v Brně usadili i učitelé a někteří absolventi školy 
pocházející ze Sudet. 

Jaký byl jejich přínos brněnské stavební kultuře? 
Tvořili rovněž v intencích puristického proudu, či je-
jich dílo představovalo směřování jiné – avšak rovněž 
esteticky, a tedy národnostně vyhraněné? Protože tvor-
ba brněnských Němců byla méně esteticky vytříbená 
a podstatně více konzervativní nežli dílo architektů 
českých, neměla o její publikování vesměs avantgardně 
orientovaná česká oborová periodika zájem.5 (Otázkou 
samozřejmě je, zda měli brněnští Němci zájem o uve-
řejňování svých staveb v českých publikacích.) Časopi-
sy programově zaměřené na „jinou modernu“, tedy Fo-
rum s pozadím židovského prostředí Bratislavy a Brna, 
či na sbližování moderní kultury české a německé, 
tedy Měsíc / Der Monat vydávaný v Brně Dr. Bohu-
slavem Kiliánem – publikovaly práce brněnských ně-
meckých architektů zřejmě ze stejných důvodů pou-
ze sporadicky. Vlastní periodikum němečtí architekti 
v Československu neměli6 a německé odborné časopi-
sy dostatečně naplňované vlastní národní produkcí se 
práci německy hovořících architektů sousedního státu 
soustavně nevěnovaly.

Z meziválečného díla německých brněnských ar-
chitektů jsou tak dnes shodou okolností známy takřka 
výhradně pouze práce tvůrců spojených s brněnskou 
Deutsche Technische Hochschule. Fakt, že návrh Vin-
zenze Baiera získal nejvyšší (třetí) cenu v soutěži na re-
gulaci vnitřního Brna v roce 1924 a že součástí Výsta-
vy soudobé kultury 1928, oslavující jubileum vzniku 
Československa, byl pavilon Werkbund der Deutschen 
in der Tchechoslowakei téhož autora, svědčí o určité 
vzájemnosti české a německé kultury v Českosloven-
sku 20. let, která se zřejmě v následující dekádě ze 
společenské atmosféry země vytratila. Pavilon Werk-
bund der Deutschen přitom svojí lapidární monumen-
talitou ve vídeňském duchu a puristickou fasádou se 
silným symetrickým motivem vstupu korunovaným 

basilikálním světlíkem patřil k nejlepším stavbám ju-
bilejní akce, srovnatelný kvalitou s pracemi J. Gočára, 
B. Fuchse, E. Králíka či B. F. A. Čermáka. O tehdy ješ-
tě zřejmě nekon�iktní, liberální atmosféře doby i Ně-
mecké technické vysoké školy, jíž byl Baier profesorem, 
svědčí, že si za spolupracovníka pro návrh interiéru 
zvolil svého židovského absolventa Zoltána Egriho, pů-
vodem z maďarského Egeru, který se následně v Brně 
etabloval jako přední architekt interiérů a obchodních 
portálů. Další Baierovou známou realizací je Mensa 
Academica – studentská kolej a kantýna Deutsche Tech-
nische Hochschule vzniklá takřka ve stejné době jako 
výstavní pavilon (1927–1929), jejíž realizaci umožnil 
peněžní dar prezidenta Masaryka. Jádrem stavby sice je 
elegantní, vzdušný a světlý jídelní sál, velkými výklad-
ci otevřený do špilberských zahrad, avšak venkovní �-
gura domu postrádá metropolitní charakter dobových 
budov od Ernsta Wiesnera či Otto Eislera v centrál-
ní části města. Možná, že architekt byl limitován sta-
vebním programem a rozpočtem, avšak přes všechnu 
uměřenou zdrženlivost a kvalitu travertinových ob-
kladů a ocelových výkladců vypadala Mensa Academi-
ca již v době svého vzniku spíše jako přestavba starého 

Vinzenz Baier: Mensa Academica, Údolní 19, Brno 1927(?)–1929.
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objektu, a to zvláště v konfrontaci s protější Hracho-
vou „mateřskou“ Neugebäude německé techniky. 

Dílo starší generace profesorů její Architekturschule 
není ve skutečnosti zdaleka tak konzervativní, za jaké 
je dosud považováno. Věkem i délkou působení na 
škole (profesorem byl jmenován v roce 1893 po od-
chodu profesora Augusta Prokopa do Vídně) byl jejím 
doyenem právě Ferdinand Hrach, kterému čeští prvo-
republikoví architekti a kunsthistorici nemohli přijít 
na jméno pro stavbu nové budovy Zemského sněmu 
(tzv. Zemský dům II, 1904–1907) na Žerotínově ná-
městí s maskarony germánské symboliky (inspirovaný-
mi dekorací fasád právě dokončeného neoklasicistního 
a barokizujícího švédského parlamentu ve Stockholmu 
z let 1897–1905 architekta Arona Johanssona). Hrach 
při příležitosti otevření Neugebäude Německé techniky 
a své rektorské inaugurace pronesl a také tiskem vydal 
dvě programové přednášky, v nichž vycházeje z teorie 
Gottfrieda Sempera odmítá na jedné straně šablono-
vitost historismu, na druhé straně i bohatou secesní 
ornamentiku Wagnerovy secese. Vyjadřuje se proti vy-
tváření nových dekorativních a ornamentálních forem 
a zdůrazňuje význam „celkového vzhledu“ daného se-
stavením hmot, siluetou, symetrií a proporcemi. Ná-
jemní dům �rmy onet (Kounicova ulice, 1919), je-
den z prvních, který byl v poválečném Brně postaven, 
tak se zpožděním zapříčiněným světovým kon�iktem 

je nejen praktickým naplněním Hrachovy programové 
teorie, ale v kontextu jeho tvorby také stavbou překva-
pivě moderní. Symetrická, ještě klasicky cítěná fasáda 
s mělkými bočními rizality je naprosto hladká. Má vý-
raznou, avšak jednoduchou římsu a v jednoduché geo-
metrii je navržen také vstupní portál a ocelové zábradlí 
balkonů ve dvou spodních patrech rizalitu. Jejím je-
diným dekorativním prvkem je tak horizontální, měl-
ký reliéf, jenž svojí ornamentální strukturou útků při-
pomíná textilní čelenku a který spojuje do pásu okna 
třetího patra. Na své poslední novostavbě tak tento 
dosud podceňovaný architekt vytvořil jedno z prvních 
bezozdobných průčelí popřevratového Brna. 

Jen o dva roky mladší (1921) je projekt nájemných 
domů Moravské eskomptní banky na ulici Úvoz, dílo 
dalších, mladších, tentokráte profesorů německé tech-
niky Emila Tranquilliniho a Heinricha Fanty. Zatímco 
Fanta byl zkušený architekt tvořící v duchu vídeňské 
moderny, povolaný v roce 1918 do Brna z postu profe-
sora Státní průmyslové školy v Liberci, Tranquillini při-

Vinzenz Baier: Mensa Academica – jídelní sál.

Ferdinand Hrach: Nájemní dům firmy Bratři Thonetové, 
Kounicova 59, Brno, 1919–1920. Foto: David Židlický.
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šel na brněnskou školu (roku 1913 mimořádný, roku 
1920 řádný profesor) přímo z pozice asistenta vídeňské 
techniky. Jejich pravděpodobně první společná práce 
(po celá 20. léta byli stálými spolupracovníky) zaujme 
svojí výraznou �gurou vycházející z půdorysného tvaru 
obráceného U s ústředním „čestným dvorem“, navrže-
ným zde jako předzahrádka, a zejména se zcela hlad-
kou, horizontálně traktovanou fasádou s pravidelným 
rastrem velkých oken, rozšířených bočními plochými 
špaletami a propojenými horizontálními nutami v rovi-
ně parapetu a nadpraží do pásů. Vodorovné členění bu-
dovy dělené klasicky na sokl, korpus a římsu zvýrazňu-
je opět nutami pásovaný sokl, jednoduchá kordonová 
a korunní římsa i patrová římsa v úrovni parapetu před-
posledního podlaží, která opět koriguje výšku a pro-
porci stavby ve prospěch horizontality. Pozoruhodnými 
jsou i válcové segmenty v koutech čestného dvora nad 
vstupy, jejichž konvexní křivka v místě obvyklé vertikál-
ní hrany opět zvýrazňuje plynulou šíři průčelí. Evokují 
také oblé tvary používané záhy brněnskými modernisty 
(E. Králík, K. Kotas). Ještě výraznější horizontální čle-
nění průčelí má Fantova samostatná práce z téhož roku, 
administrativní budova �rmy Juta ve Štěpánské ulici 
v Praze. Razantní horizontalita a bezozdobnost těchto 
dvou staveb nenachází v díle brněnských profesorů čes-
ké školy architektury v té době obdoby. 

Zdá se tedy, že – alespoň pro období dvacátých let – 
je načase přehodnotit vžité klišé o konzervativním du-

chu profesorského sboru Deutsche 
Technische Hochschule in Brünn. Z je-
jích absolventů se v Brně uplatnili ze-
jména čtyři z prvních poválečných 
ročníků – Emil Leo, Wilhelm Dunkl, 
Walter Orliczek a Othmar Skrabal. 

Emil Leo a Wilhelm Dunkl přišli 
do Brna studovat architekturu poměr-
ně zdaleka – prvý z maďarského Rábu 
a druhý ze sudetského Nového Města 
pod Sněžníkem. Emil Leo se na své 
alma mater, kterou absolvoval roku 
1921, stal profesorem (roku 1930 
mimořádným, roku 1935 řádným), 
ale v Brně zanechal jedinou známou 
stavbu: Technikerheim čili koleje ně-

mecké techniky v Tvrdého ulici (1932), navazující na 
Hrachovu starší budovu téhož účelu, kterou částečně 
uvnitř modernizoval. Přejal z ní také motiv cihelného 

Emil Tranquillini, Heinrich Fanta: Nájemní domy Moravské eskomptní banky,
Úvoz 25 a 27, Brno, 1921–1922. Foto: David Židlický.

Heinrich Fanta: Administrativní budova firmy 
Juta GmbH, Štěpánská 34, Praha, 1921. Foto: Ester Havlová.
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zdiva převedený do keramického obkladu mezioken-
ních pilířků v části bezprostředně sousedící s původní 
stavbou a na vstupní portál. Banalitě úsporného řešení 
koleje s jedním formátem okna studentské ložnice se 
Leo vyhnul asymetrickým rozvrhem průčelí re�ektují-
cím funkční uspořádání stavby, pultovou střechou na-
značenou kruhovými okny pod římsou a velkou střeš-
ní terasou směřující k jihu, do klidu dvora a navazující 
na sálové prostory umístěné v podstřeší. V kontrastu 
k civilistně zdrženlivému řešení brněnské koleje je ná-
vrh na dostavbu a přestavbu jesenického sanatoria Su-
detenhof značně razantní. Byl proveden ve dvou eta-
pách v letech 1932 a 1937 a jeho hlavním motivem je 
lapidární mříž loggií odvozená ze sousední Bauerovy 
dostavby Priessnitzova ústavu (1928–1929). Zda byly 
provedeny i jeho návrhy na podnikové sídliště v Lís-
kovci u Frýdku či dělnické a úřednické sídliště v So-

kolově, dosud nevíme. Oba projekty však již patrně 
pocházejí z období protektorátu, asi podobně jako 
návrhy škol v Mohelnici a Zastávce u Brna. Značný 
nárůst projekční aktivity mladého profesora Deutsche 
Technische Hochschule po vzniku Protektorátu Čechy 
a Morava může vést k domněnce, že nevelký počet ná-
vrhů vzniklých ve 20. a 30. letech byl spíše důsledkem 
mála příležitostí, které mohl získat německy hovořící 
architekt za první republiky, než jeho nezájmem o pro-
jekční praxi. V každém případě se po roce 1938 Emil 
Leo krom projektů novostaveb a přestaveb intenzivně 
věnoval návrhům regulačních plánů několika sudet-
ských měst, což zřejmě souvisí se zákazem veškeré sta-
vební činnosti na území protektorátu v roce 1941.

Zatímco tedy Emil Leo získal záhy profesuru na 
škole, kterou absolvoval, jeho spolužák Wilhelm Dunkl 
zrealizoval v Brně a okolí řadu projektů, jejichž for-
mální pojetí osciluje mezi strnulou symetrií (letní dům 
v Želešicích, před 1932, nájemní dům v Pionýrské uli-
ci, 1930), její expresivní modi�kací pomocí oblých 
nároží a rohových oken (rodinné domy v Modřicích, 

Emil Leo: Koleje německé techniky, Tvrdého 7, Brno, 1932.

Wilhelm Dunkl: Nájemní domy, Jiráskova 1 a 1a, Brno, 1936.
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1932) až po kultivovanou civilní modernu, kvalitním detailem 
(travertinové šambrány, obchodní parter) a nenápadnou ra�no-
vaností celkové �gury blízkou purismu brněnských židovských 
architektů (nájemní domy v Jiráskově ulici, 1936). 

Tvorba Dunkelova dalšího spolužáka, brněnského rodáka 
Waltera Orliczeka byla rovněž rozepjata od civilní, zdrženlivé 
moderny nájemního domu v Tučkově ulici (1934) se zajíma-
vým detailem větracích žaluzií ve svislém okenním rámu po ty-
picky německé tvarosloví vilky ve Vranově u Brna (1934) s oso-
vě umístěným schodištěm, vysokou valbovou střechou a dřevě-
nými okenicemi. Nájemní a obchodní dům v Masarykově ulici 
(1939–1940), postavený již za protektorátu brněnskou obcí ve 
spolupráci s Falkensteinerovou nadací, odpovídá historizující-
mu pojetí národního socialismu. 

Poslední ze čtveřice publikujících brněnských moderních 
architektů, rovněž v Brně narozený Othmar Skrabal, také po 
přesídlení do Frývaldova/Jeseníku v lednu roku 19387 přešel 
k estetice Heimatstilu, třebaže jeho brněnské stavby jsou stylo-
vě rozkročeny mezi purismem (Café-Restaurant Lido v Jund-

rově, spolu s Robertem Farskym, 1930–1932) 
a jeho variantou obohacenou o motivy cihel-
ného německého expresionismu (rodin-
né domy na Červeném kopci, 1927–1928; 
nájemní dům ve Francouzské ulici 1932). 
Nejblíže brněnskému „bílému funkciona-
lismu“ je již neexistující trojice rodinných 
domů v Kamenomlýnské ulici (1930), která 
svojí dynamickou �gurou reaguje na staveniš-
tě uvnitř vytěženého lomu ve svahu Wilsono-
va lesa i sousedství nízké uliční fronty takřka 
vesnického charakteru. 

Třebaže jednoznačný přechod Waltra Or-
liczeka i Othmara Skrabala k Heimatstilu lze 
vysvětlit jejich politickou inklinací k národ-
nímu socialismu, resp. dobovou politickou 
a společenskou situací, je přesto zajímavé, že 
počátkem 30. let usilovali o moderní návrh 
svých staveb: jako by dobový duch brněnské 
architektury na čas sjednotil snahy zde tvoří-
cích architektů tří národností – české, židov-
ské a německé. 

Othmar Skrabal: Rodinné domy, 
Kamenomlýnská 72a, b, c, Brno, 1930 (zbořeno).

Othmar Skrabal: Nájemní dům 
Ignáce a Alfreda Fiedlerových, 
Francouzská 22, Brno, 1932.

Walter Orliczek: Nájemní dům Karly 
Jakishové, Tučkova 26, Brno, 1934.
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Ve 30. letech však zřejmě přestala vzájemná re�exe 
těchto tří kultur fungovat. Německy hovořící architek-
ti – Židé i Němci – se patrně dostali v majoritní čes-
ké společnosti do větší izolace než v letech dvacátých 
a také vůle po vzájemné spolupráci slábla. Jejich díla 
již takřka nebyla publikována, a zatímco židovští archi-
tekti stále nacházeli dosti židovských stavebníků, ně-
mečtí se zřejmě potýkali s nedostatkem zakázek, kte-
rý jen z části kompenzovala klientela ze sudetského 
území.8 Tato situace, v jejímž důsledku opět vzrůstalo 
národnostní napětí, patrně vedla k opuštění moderní 
estetiky, se kterou se identi�kovala česká společnost, ve 
prospěch nacionalistického Heimatstilu. 

Dílo německých brněnských architektů v době 
mezi oběma světovými válkami lze tedy přes určitá 
národnostní speci�ka označit za značně individuální. 
Jeho reprezentanti, navzdory některým společně sdí-
leným formálním preferencím (konzervativnost, tek-
toničnost, uzavřenost, hmotnost), nevytvořili vlastní 
jednoznačně rozpoznatelný proud moderní estetiky 
jako architekti čeští anebo židovští. Přesto práce brněn-
ských německých architektů tvoří jednu z vrstev sta-
vební kultury Brna dvacátého století, kterou je třeba 
znát, chceme-li tomuto městu porozumět.

Poznámky:
1 Zatímco Oswald Richter udává rozhodnutí profesorského 

kolegia o zřízení Abteilung Für Hochbau und Architektur 
v r. 1912 a jeho otevření r. 1914, Emil Leo uvádí počátek výuky 
architektury na škole pouze r. 1912. Viz: O. Richter, Ein kurzer 
abriß der Geschichte der Deutschen Technischen Hochschule 
in Brünn. In: Brünner Hochschulführer 1930–1931. Brün 
1930 s. 25. Leo, E.: Zum Architekturstudium an der Brünner 
Architekturabteilung. In: Brünner Hoschschulführer 1940–1941. 
Brünn 1941, s. 66.

2 Ještě v roce 1941 psal Emil Leo ve svém textu (viz pozn. 1): 
„Von besonderer Bedeutung ist es, dass diesem Rufe alljährlich 
eine bedeutende Zahl von Ausländern, Ungehörigen der Nationen 
des Ostens und Volksdeutsche aus diesen Ländern folgt.“ 

3 Důvodů bylo zřejmě více. Kromě dobových společenských 
a politických nálad hrála zajisté důležitou roli geogra�cká poloha 
Brna, ekonomická a politická stabilita masarykovské demokracie 
a zavedení numeru clausu pro židovské vysokoškolské studenty 
v Maďarsku. 

4 V MZA se nepodařilo dohledat seznamy absolventů 
jednotlivých ročníků studia oddělení Architektur und Hochbau 
na DTH in Brünn. Jako vodítko počtu absolventů tedy slouží 

seznam studentů složivších státní zkoušku vedený pro celou školu 
s rozlišením oborů. V textu uvedené počty označují v každém 
akademickém roce absolventy 1. i 2. státní zkoušky, počet 
studentů v ročníku tedy byl přibližně poloviční. Přesto je vyšší 
než v Oboru architektury a pozemního stavitelství české techniky, 
na němž počet absolventů s výjimkou let 1932, 1935 a 1937 
nepřesáhl deset. 

5 Dokonce i formálně „nejprogresivnější“ stavba brněnské 
německé architektury, trojice rodinných domů Othmara Skrabala 
z roku 1930 na Kamenomlýnské ulici, esteticky zcela srovnatelná 
s dobovými realizacemi českých funkcionalistů, se na zadní 
stránku obálky časopisu Stavitel dostala pouze ve formě placené 
reklamy �rmy Heraklith (viz. roč. XII, 1931, č. 7).

6 Deutsche Baumeister – Zeitung, který v Československu 
vydával Verein der Baumeister in Mähren und Schlesien, nelze 
označit za architektonické periodikum na úrovni českého 
Stavitele, rakouského Der Architekt či německého Der Baumeister.

7 Důvodem zřejmě nebyl pouze nedostatek pracovních 
příležitostí v Brně, a tedy změna nacionálně vyostřeného 
působiště za ryze sudetoněmecké, nýbrž i třetí sňatek s Melindou 
Neugebauerovou původem z Frývaldova/Jeseníku, který měl 
přinésti – a také přinesl – zakázky. 

8 Otázkou také je, kdy vzniklo napětí mezi českými Němci 
a Židy, kteří rovněž příslušeli k německy hovořícímu obyvatelstvu 
ČSR a kteří byli ještě na počátku 30. let zejména na území Sudet 
důležitými zadavateli práce německých architektů, v Brně např. 
Heinricha Fanty.

Eduard 
Göttlicher: 
Družstevní dům 
s pekárnou 
Dělpe, Cejl 83, 
Brno, 1924–1926.
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Životopisy a soupisy díla zmiňovaných 
architektů

V B (11. 4. 1881 Žacléř – 1955 ?)
Architekt, profesor na Německé vysoké škole technické v Brně. 
V letech 1899–1905 studoval na vídeňské Technische Hochschule. 
Ještě v době studia se stal asistentem v oboru architektura a ve Víd-
ni zůstal do r. 1909, kdy byl jmenován profesorem na Státní prů-
myslové škole v Innsbrucku. R. 1915 získal profesuru na Německé 
vysoké škole technické v Brně. V letech 1921–1922 se zde stal rek-
torem a v letech 1928–1930 děkanem architektonické školy. Podílel 
se na přípravě a realizaci jubilejní Výstavy soudobé kultury v Brně 
(r. 1928). Specializoval se rovněž na projekty zdravotnických zaří-
zení. V letech 1936–1938 byl konzervátorem památkové péče na 
Moravě. V Brně působil do r. 1944, kdy jeho stopy mizí. Byl čle-
nem Gemeinschaft deutscher Architekten, viceprezidentem Werkbund 
der Deutschen in der Tschechoslowakischen Republik a prezidentem 
Deutsch-mährischer Kunstgewerbebund.

Soupis díla po r. 1918: soutěžní návrh na regulaci vnitřního 
Brna (oceněn jednou ze dvou nejvyšších, třetích cen), 1924; pavi-
lon Werkbund der Deutschen in der Tschechoslowakischen Republik, 
Brno-Výstaviště (zbořeno, vnitřní výprava Zoltán Egri, Othmar 
Fraas – Friedenfeldt), 1926; akademická menza Německé vysoké 
školy technické, Brno, Údolní č. 19, 1927(?)–1929; soutěžní návrh 
na budovu Všeobecného penzijního ústavu, Brno, Burešova č. 20 
(spolupráce Heinrich Fanta), 1930.

W D 
(10. 3. 1894 Nové Město pod Sněžníkem – ?)
Odbor pozemních staveb a architektury Německé vysoké školy 
technické v Brně studoval v letech 1918–1922, studium ukončil 
s vyznamenáním. O jeho dalším působení v Brně není nic známo. 
Nejpozději od počátku 30. let tu měl vlastní projekční kancelář. 

Pravděpodobně byl členem místní německé zednářské lóže. Jeho 
domovská karta neobsahuje u brněnských Němců obvyklé razítko 
z r. 1939 o přijetí „Deutsche Volkszugehörigkeit“. 

Soupis díla: vlastní rodinný dům, Brno, Kampelíkova č. 16a, 
1931; činžovní dům Karla Scheida, Brno, Pionýrská č. 21, 1931; 
rodinný dům Dr. E.L., Modřice, Husova č. 455; náhrobek Anto-
na Liebicha, Brno, Ústřední hřbitov; zasedací síň lóže svobodných 
zednářů; letní dům Ing. R.H.D., Želešice u Brna, (vše nejpozději 
1932); rodinný dům Fritze Lederera, Modřice, Nádražní č. 454, 
1932; řeznictví R. Veselý, Brno, Květinářská č. 2, 1934; Nájemní 
domy, Jiráskova č. 1, 1a, 1936.

H F 
(26. 8. 1877 Vídeň – 9. 2. 1941 Brno)
Architekt, profesor na Německé vysoké škole technické v Brně (děkan 
architektonické školy 1924–1925, 1931–1933, rektor 1925–1926, 
1933–1934). Studoval v letech 1896–1900 na vídeňské Technische 
Hochschule. Po skončení školy působil jako architekt nejprve ve 
Vídni, později pracoval v Mnichově. R. 1904 se stal profesorem na 
Státní průmyslové škole v Liberci. V letech 1904–1914 zde sdílel 
společný ateliér s významným libereckým architektem Maxem Küh-
nem. Spolu navrhli a realizovali značné množství staveb v severních 
Čechách (především v Trutnově a Liberci). V Liberci byl kurátorem 
Severočeského průmyslového muzea. V letech 1915–1918 sloužil 
na italské frontě jako velitel stavebních prací. Projektoval železnič-
ní stavby ve Fleimstalu (Val di Fieme) a v Grödentalu (Val Garde-
na) v jižním Tyrolsku. R. 1918 byl jmenován řádným profesorem 
na nově zřízeném odboru průmyslových staveb na Německé vyso-
ké škole technické v Brně. Do r. 1924 však žil v Liberci a do Brna 
pouze dojížděl na blokovou výuku. Ani za svého působení v Brně 
neztratil kontakt se severočeským prostředím a velkou řadu projek-
tů zhotovil pro židovské klienty v Trutnově a Úpici. Člen Deutsch-
-mährischer Kunstgewerbebund (r. 1939 předseda).

Soupis díla po r. 1918: administrativní budova �rmy Juta 
GmbH, Praha, Štěpánská č. 34, 1921; činžovní domy pro Morav-
skou eskomptní banku, Brno, Úvoz č. 25 a č. 27 (s Emilem Tran-
quillinim), 1921; správní budova a turbínová hala přádelny bavlny 
�rmy Oberländer, Hronov (s Emilem Tranquillinim), 1925; projekt 
obilního a cementového sila, Kyjov, 1925; soutěžní návrh na stav-
bu německého divadla, Brno (s Emilem Tranquillinim), 1. (?) cena, 
1927–1928; vila Oskara Nowotného, Broumov, Šalounova č. 127, 
1927–1928; přestavba vily Maxe Oberländera, Úpice, Dr. A. Hej-
ny č. 133, 1929; návrh městské galerie (přístavba muzea), Liberec, 
1929; soutěžní návrh nové radnice, Jablonec nad Nisou (s Emilem 
Tranquillinim), 3. cena, 1929; soutěžní návrh na budovu Všeobec-
ného penzijního ústavu, Brno, Burešova č. 20 (s V. Baierem), 1930; 
soutěžní návrh na Masarykův pavilon, Tatranská Lomnica (Sloven-
sko), 1930; kanceláře �rmy Oberländer, Úpice, 1930–1931; pře-
stavba Buxbaumovy vily, Úpice, Tyršova č. 351, 1932; přestavba 
činžovního domu na vilu Margot Rösslerové, Broumov, Masary-
kova č. 246, 1934; rodinný dům s ordinací dr. Ludwiga Ledere-
ra, Trutnov, Na Strouze, zbořeno, 1934; interiérové vybavení domu 
dr. E. Noe, Moravská Ostrava (se synem Fritzem), 1934; zahrada 
F. Morawetze (se synem Fritzem), Úpice, T. G. Masaryka č. 11, 1936.

Neznámý autor: Přestavba vily firmy Dr. A. Oetker, 
Všetičkova 25, Brno, 1925.
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R F (20. 2. 1881 Vídeň – ?)
Architekt, profesor na Deutsche Staatsgewerbeschule (Německá stát-
ní průmyslová škola) v Brně. Studoval na vídeňské Akademii vý-
tvarných umění u Otto Wagnera. Během studií dostal několik cen 
(1904 – Fügerova cena, 1905 – Hagenmüllerova cena). Po skončení 
školy navrhl r. 1905 svou první realizovanou stavbu ve Vídni (Hiet-
zinger Hauptstrasse 138) s kubizující fasádou. Zpočátku pracoval 
nakrátko ve Wagnerově ateliéru, od r. 1906 spolupracoval v okru-
hu Wiener Werkstatte na projektech zahradního designu. R. 1911 
se přestěhoval do Brna a stal se zde profesorem na Německé stát-
ní průmyslové škole stavební. Profesorem byl nejméně do r. 1923. 
Jeho dílo je dodnes neznámé.

Soupis díla po r. 1918: vlastní dům, Brno, Hroznová č. 47, 
1924; soutěž na projekt pavilonu Brněnských výstavních trhů, 
1927; obchodní dům Kratochwil und Wozelka, Znojmo, Slepičí 
trh č. 5, 1930; Café-Restaurant Lido, Brno-Jundrov (spolupráce 
Othmar Skrabal), 1930–1939.

E G (1892 Brno – ?)
O jeho životě a díle nemáme dosud souvislejší zprávy. Vystudoval 
na Akademii výtvarných umění ve Vídni v době, kdy zde učil Peter 
Behrens (1921–1927). V letech 1911 a 1912 se jeho jméno obje-
vuje mezi pedagogy Německé státní průmyslové školy. Od r. 1914 
(?) tzn. ještě před svým vysokoškolským studiem, začal spolupra-
covat s českým stavitelem Františkem Václavkem ve společné kan-
celáři v Brně. 

Soupis díla: družstevní dům s pekárnou Dělpe, Brno, Cejl 
č. 83 (spolupráce František Václavek?), 1924–1926; kaple Sv. Cy-
rila a Metoděje (památník obětem 1. světové války), Příkazy, 
1924–1926; výstavní pavilon Dělpe na Výstavě soudobé kultury, 
Brno – Výstaviště, 1927–1928; státní činžovní domy, Brno – Hor-
ní Heršpice, Výpravní č. 3–7, 1928; vila ředitele P., Brno, Barvičova 
č. 52, 1928; soutěžní návrh na budovu pro Zemskou radu živnos-
tenskou (spolupráce František Václavek?), 1930; soutěžní návrh na 
Nejvyšší soud, Brno (spolupráce František Václavek?), 1930; domy 
pro chudé města Brna, Brno, Havlenova č. 8 (spolupráce František 
Václavek ?), 1936.

F H (20. 6. 1874 Vídeň – 22. 7. 1943 Brno)
Syn bruntálského rodáka, architekta a stavitele Franze Holika 
st. (1848–1924). Studoval na Státní průmyslové škole ve Vídni 
(mat. 1893, C. Sitte?), na Akademii výtvarných umění ve Vídni 
(1894–1897, Victor Luntz), po přerušení vojenskou službou po-
tom svá akademická studia dokončil v letech 1899–1901 u Otto 
Wagnera. Do r. 1905 pracoval v ateliéru dvorního stavitele Hein-
ze Gerla. V letech 1905–1914 byl městským architektem v Brně. 
Svou práci přerušil nástupem na frontu r. 1914, záhy se však dostal 
do ruského zajetí, ze kterého r. 1918 uprchl a přes Čínu se teprve 
r. 1920 vrátil do Brna, kde byl považován za mrtvého. Proto zde již 
byl jako hlavní městský architekt přijat Jindřich Kumpošt; Holiko-
vi zůstaly s titulem městského architekta především administrativní 
záležitosti. Penzionován byl r. 1935. Ačkoli bydlel v Brně, v rodin-
ných záležitostech zůstával stále spojen s Vídní (v novém Rakousku 

se oženil, narodila se mu zde dcera, pobýval zde v nemocnici a po-
sléze zde byl i pohřben). Byl členem Österr. Ingenieur- und Architek-
tenverein, Wiener Bauhütte, Vereinigung deutscher bildender Künstler 
Mährens und Schlesiens, aj.

Soupis díla po r. 1918: náhrobek rodiny Holikovy, Vídeň, 
Ústřední hřbitov, skupina 24, řada 1, 1924; turistická chata Ně-
meckého alpského spolku Moravia v Brně, Wangenitzské jezero 
u Lince, Rakousko (vyhořela 1947), 1927; soutěžní (?) návrh na 
dostavbu Německého domu, Brno, 1927; Masarykova měšťanská 
škola (s Florianem Kubou v Městské stavební kanceláři); Brno-Řeč-
kovice, Terezy Novákové č. 2, 1934–1935.

F H 
(2. 1. 1862 Vídeň – 29. 4. 1946 Kleinzell, Dolní Rakousko)
Architekt a památkář, profesor na Německé vysoké škole technické 
v Brně. Po studiích na vídeňské Technische Hochschule zůstal v letech 
1887–1893 na škole jako asistent pro architekturu. R. 1893, kdy do-
savadní brněnský profesor August Prokop odešel na vídeňskou tech-
niku, nastoupil na jeho místo jako mimořádný profesor pro městské 
stavitelství. Současně se (rovněž po Prokopovi) stal r. 1893 zemským 
konzervátorem památkové péče na Moravě. R. 1896 byl jmenován 
řádným profesorem pro architekturu. Na brněnské Německé vy-
soké škole technické zůstal až do svého penzionování r. 1932. Bě-
hem svého působení byl děkanem odboru stavebního inženýrství 
(1898–1900), děkanem školy architektury (1922–1924) a dvakrát 
rektorem (1901–1902, 1908–1909). Kromě výuky poměrně často 
přednášel pro veřejnost; několik těchto přednášek vlastním nákla-
dem zveřejnil tiskem.

Soupis díla po r. 1918: nájemní dům �rmy Bratři onetové, 
Brno, Kounicova č. 59, 1919–1920; přestavba tovární budovy pro 
účely Německé technické vysoké školy, Brno, Rybářská č. 13, 15, 
1920.

Franz Holik, Florian Kuba: Měšťanská škola, Terezy Novákové 2, 
Brno, 1934–1935.
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E L (14. 3. 1894 Raab – 15. 4. 1974 Aalen/Württemberg)
Architekt a urbanista, profesor na Německé vysoké škole technic-
ké v Brně. Zde studoval v letech 1912–1921. Již v posledním roce 
studia se stal asistentem, současně byl zaměstnán jako první archi-
tekt v projekční kanceláři svých učitelů „Emil Tranquillini – Hein-
rich Fanta“. R. 1926 získal doktorát za disertační práci o regulač-
ním plánu pro město Trutnov (Ein Vorschlag für die Regulierung der 
Stadtgemeinde Trautenau in Böhmen). V letech 1928–1930 půso-
bil na německé technice v Brně jako honorovaný docent encyklo-
pedie pozemního stavitelství, r. 1930 byl jmenován mimořádným 
profesorem a r. 1935 řádným profesorem. Pracoval zde do r. 1945, 
v roce 1943 vydal učebnici Baugestaltung. Za druhé světové války 
získal řadu významnějších ocenění, především se však podílel na 
regulačních plánech pro Jihlavu, Příbor, Přerov, Olomouc a Brno. 
Po skončení války byl uvězněn a po delší internaci a následném vy-
hnání přesídlil do Bádenska-Württemberska. R. 1950 byl jmeno-
ván městským stavebním ředitelem v Aalenu. Od r. 1958 byl pro-
fesorem na Technische Hochschule ve Stuttgartu. Byl členem Wiener 
Bauhütte a Gemeinschaft Deutscher Architekten in ČSR. 

Soupis díla: regulační plán města, Český Těšín, 1926–1928; Tech-
nikerheim, koleje německé techniky, Tvrdého č. 7, Brno, 1932; roz-
šíření sanatoria Dr. Neugebauera „Sudetenhof“, Jeseník, 1932–1937.

W O (3. 5. 1900 Brno – ?)
Odbor pozemních staveb a architektury Německé vysoké ško-
ly technické v Brně studoval v letech 1918–1925, kdy studium 
ukončil s vyznamenáním. O jeho dalším působení v Brně není nic 
známo. Ve 30. letech zde měl vlastní projekční kancelář. 

Soupis díla: nájemní dům Karly Jakishové, Brno, Tučkova č. 26, 
1934; předměstská vila P., Vranov u Brna, Žižkova č. 154, 1934; 
skupina obchodních portálů, Brno, Masarykova č. 32, 1934; ná-
jemní a obchodní dům Falkensteinerovy nadace, Brno, Masaryko-
va č. 2, 1939–1940.

O S (18. 8. 1895 Brno – 1. 8. 1983 Mnichov)
R. 1914 ukončil studium na Německé vyšší průmyslové škole sta-
vební v Brně (profesor Robert Farsky). V době první světové války 
sloužil ve vojsku. Za své služby obdržel Čestný kříž za boje v poli 
(Ehrenkreuz für Feldkämpfer). V letech 1920–1924 studoval na Ně-
mecké vysoké škole technické v Brně, současně již spolupracoval 
v ateliéru svého prvního učitele, Roberta Farskeho. Jeho spolupra-
covníkem byl do r. 1930, poté v letech 1930–1937 pracoval jako 
architekt ve svobodném povolání. R. 1938 se z Brna přestěhoval 
do Jeseníku, odkud pocházela jeho tehdejší manželka. V Jeseníku 
pracoval na velkém množství projektů a realizací až do konce druhé 
světové války. Po útěku před Rudou armádou se usadil v Putzbrun-
nu u Mnichova a začal znovu projektovat. R. 1950 se přestěhoval 
do Mnichova a zde do r. 1966 projektoval zejména rekonstrukce 
a novostavby činžovních domů.

Soupis díla: tři rodinné domky (Hermina Schindler, Jose�ne Knoss, 
Jan a Grete Schiffnerovi), Brno, Vinohrady č. 78a, 78b, 80, 1927; vila 
(Othmar a Olga Skrabalovi), Brno, Vinohrady č. 80a, 1927; rodin-
ný dům (Othmar a Olga Skrabalovi), Brno, Vinohrady č. 80b, 1928; 
vila (Emil a Grete Špulákovi), Brno, Vinohrady č. 78c, 1928; tři vi-
lové domy (Olga Skrabalová, Elsa Voglová), Brno, Kamenomlýnská 
č. 72a–c, 1930; Café-Restaurant Lido (klient Rudolf Bittner, spolu-
práce Robert Farsky), Brno-Jundrov, Veslařská č. 218, 1930–1931; 
nástavba dvorního křídla domu pro Ignáce Fiedlera, Brno, Fran-
couzská č. 22, 1931; činžovní dům (Ignác a Alfred Fiedlerovi), 
Brno, Francouzská č. 22, 1932; kavárna a rekonstrukce hotelu Evro-
pa, Brno, roh Náměstí Svobody a Jánské č. 1–3, 1933; 1938–1941 
množství realizovaných prací, Jesenicko, mezi nimi např.: rodinný 
dům dr. Jordana, Zlaté Hory, 1938–1939; rodinný dům dr. Brosiga, 
Dolní Lipová, 1939; vyšší dívčí škola, Jeseník, 1939; vyšší chlapec-
ká škola, Jeseník, 1939; obecná škola, Dolní Lipová, 1939; typizo-
vané sídliště pro zaměstnance říšských drah (Bruntál, Jeseník, Dolní 
Lipová), 1939–1942; hotel Krone, projekt přestavby, Jeseník, 1941; 

Emil Tranquillini, Heinrich Fanta: Soutěžní návrh na Německé divadlo v Brně, 1927–1928.



46 Kontexty 6/2013 47Rozhovor

obchodní a obytný dům bratrů Lechnerových, Jeseník, 1942; územní 
plán, Žulová, 1942; 1945–1966 práce v Mnichově a okolí.

E T (27. 3. 1884 Wien – 22. 11. 1955 Innsbruck)

Architekt, profesor na Německé vysoké škole technické v Brně. 
V letech 1902–1907 studoval na vídeňské Technische Hochschule. 
Po ukončení studia se vydal na studijní cestu po Evropě (Německo, 
Belgie, Nizozemí, Anglie, Švýcarsko, Itálie). V letech 1909–1913 
byl asistentem Maxe Ferstela na Technische Hochschule ve Vídni (pro 
starokřesťanské a středověké stavitelství). Souběžně praktikoval ve 
známých vídeňských ateliérech jako kreslíř (Max Ferstel, Ferdinand 
Fellner ml. – Hermann Helmer, Viktor Siedek). R. 1913 byl v pres-
tižní soutěži na vídeňské městské muzeum určen jeho společný pro-
jekt s Karlem Hoffmanem k realizaci, ke které však kvůli první svě-
tové válce nedošlo. Téhož roku byl jmenován mimořádným profe-
sorem na Německé vysoké škole technické v Brně (obor kreslení 
a kresba ornamentu). R. 1920 byl jmenován řádným profesorem 
a vedle oborů kresby vedl rovněž oddělení pro středověké stavitel-
ství. Jako architekt měl v té době společný ateliér s Heinrichem 
Fantou. V letech 1920–1922 byl děkanem architektonické ško-
ly, v letech 1929–1930 se stal rektorem. Za druhé světové války je 
s jeho jménem spojena necitlivá rekonstrukce Kotěrova Národního 

domu v Prostějově (1942–1944). Po válce byl z Brna vyhnán a usa-
dil se v Innsbrucku, kde byl opět činný jako architekt. Byl členem 
Österreichischer Ingenieur- und Architektenverein, Genossenschaft der 
bildenden Künstler Wiens, Zentralvereinigung der Architekten Öster-
reichs, Mährischer Kunstverein. 

Soupis díla po r. 1918: vlastní rodinný dům, Brno, Helfertova 
č. 25 (Kinderspitalgasse 25), 1931–1932; správní budova a turbí-
nová hala přádelny bavlny �rmy Oberländer, Hronov (spolupráce 
Heinrich Fanta), 1925; činžovní domy pro Moravskou Eskomptní 
banku, Brno, Úvoz č. 25 a 27 (spolupráce Heinrich Fanta), 1921; 
soutěžní návrh na stavbu německého divadla, Brno (spolupráce 
Heinrich Fanta), 1. (?) cena, 1927–1928; soutěžní návrh nové rad-
nice, Jablonec nad Nisou (spolupráce Heinrich Fanta), 3. cena, 
1929; Národní dům, Prostějov (přestavba interiérů, úprava exterié-
rů, původně Jan Kotěra), 1942–1944; dělnické sídliště, Heilig-Jahr-
-Siedlung, Brixlegg, Innsbruck; nájemní dům, Innsbruck, Pradler-
strasse, (vše po 1946); kněžský seminář a kaple, Innsbruck, Riedgas-
se č. 9 (spolupráce Albert O. Linder), 1951–1955.

Biogramy a soupis díla: Jiří Kroupa a Petr Pelčák.

Petr Pelčák, architekt činný ve vlastní kanceláři a na Fakultě 
architektury VUT v Brně. 



46 Kontexty 6/2013 47Rozhovor

Můžeme začít třeba otázkou, jak byla Vaše knížka Mýtus 
šlechty u nás a v nás přijata, a to především ve šlechtic-
kém prostředí, tedy především těmi, které jste zpovídala?
Vůbec netuším. Kontakty se šlechtici pravidelně ne-
udržuji, navíc mnozí z těch, kteří mi kdysi věnovali 
svůj čas, už nejsou mezi námi. Kladu si spíše otázku, 
zdali knihu představitelé šlechty vůbec zaregistrovali. 
Přece jenom se jedná o analýzu vyprávění za použití 
určité teoretické báze, nejde o přepis rozhovorů ani 
o jejich převyprávění v publicistickém stylu, což je pro 
jakéhokoliv čtenáře daleko přijatelnější žánr. Nejsem si 
jistá, jestli podobná analýza představitele šlechty vůbec 
zajímá a už vůbec pochybuji u dalších generací, tedy 
dětí a vnuků těch, se kterými jsem rozhovory dělala.

Dal by se nějak v kostce shrnout Váš základní přístup, 
Vaše metoda, s níž pracujete? Všiml jsem si, že sice po-
užíváte standardní metody tzv. orální historie, že se ale 
vůči ní vymezujete s odkazem na výzkumy paměti. Proč 
vlastně a v čem vlastně jsou bádání v oblasti paměti 
odlišná?
Každý z těchto směrů má rozdílné kořeny vzniku, od 
čehož se odvíjely jejich další trajektorie. Orální histo-
rie vznikla, aby dala hlas jedincům, kteří v historii do-
sud mlčeli, těm, které západní historie do sedmdesá-
tých let 20. století opomíjela, ať už šlo o dělníky, ženy 

či původní obyvatele Ameriky. Byla postavena na tom, 
že neocenitelný je právě subjektivní hlas toho daného 
jedince, který patří do historie a určitým způsobem ji 
modi�kuje. Naproti tomu paměťová studia se začala 
rozvíjet především ve smyslu kolektivních paměťových 
studií, zkoumala se např. paměť holocaustu, a subjek-
tivní zde bylo pojímáno jako součást sociálních či 
kulturních „rámců paměti“, kladl se důraz na určité 
mentální šablony či kulturní skripty, kterým vzpomí-
nání jedince nemůže uniknout, je jimi vždy formová-
no. I když současná odborná literatura zastává názor, 
že oba tyto směry nyní konvertují, jsou zaměnitelné, 
pořád si myslím, že orální historie – v té nejsurovější 
podobě – trvá na tom, že vzpomínkami jedince se do-
staneme k tomu, jak to skutečně bylo, tedy k tomu, 
jak určité události daný jedinec prožíval, kdežto pa-
měťová studia nás upozorňují, že vzpomínání, resp. 
vypravování se nevynořují zničehonic, jako zcela nové 
originální kreativní akty, že když někdo vzpomíná, zní 
kromě jeho hlasu současně i hlas někoho či něčeho ji-
ného. A v současnosti se objevilo mnoho prací, které 
dokazují, a to je opravdu pro orální historiky alarmují-
cí, že žádné osobní paměti v podstatě neexistují. Když 
to shrnu – vyprávění šlechty mi tedy nesloužila jako 
jakési pomyslné „okno do reality“, ale jako kafemlý-
nek, který tuto realitu přeměňuje.

Okno do reality, nebo kafemlýnek?
Rozhovor s historičkou Radmilou Švaříčkovou Slabákovou

Z publikací, které vyšly v posledním desetiletí s tématem historie šlechty, zaujala odborníky i širší čtenářskou 
obec především knížka Radmily Švaříčkové Slabákové s názvem Mýtus šlechty u nás a v nás. Paměť a šlechta dva-
cátého století (NLN, Praha 2012), a to svým netradičním přístupem. Jak prozrazuje podtitul, autorka se zabývá 
především fenoménem paměti a vzpomínání. Zajímá ji, jak šlechta konstruuje svá vyprávění a jak je možné tyto 
vzpomínky uchopit „sociálně“ a historicky interpretovat. Jako vhodné se jí přitom jeví použití pojmu mýtus, 
který chápe někdy jako stereotyp či zakořeněnou představu, jindy jako akt imaginace v procesu vzpomínání.

R Š�� S vystudovala Filozo�ckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Dok-
torát získala na Univerzitě P. Mendés France v Grenoblu, jako docentka nyní působí na své alma mater. Zabývá 
se moderními dějinami, specializuje se na dějiny šlechty, problémy identit a teoretické historiogra�cké koncepty.
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Můžete pro přiblížení knihy uvést základní teze a „vý-
sledek“, k němuž jste při svém bádání o šlechtě dospěla? 
V závěru mluvíte o charakteru imaginace, o mýtotvor-
ných prvcích kolektivní identity, o proměně sebechápání 
šlechty. Je „šlechtická identita“ důkazem, že se kreativní 
schopnost vytváření identity ve složitých a kritických pod-
mínkách nevytrácí, ale někdy dokonce posiluje?
Určitě. Identita, tedy to, jak určitá skupina konstruuje 
samu sebe, je neodmyslitelně provázána s její pamětí. 
Tím, jak šlechta postupně s nástupem modernizace 
přicházela o své výsady, musela se určitým způsobem 
semknout, trvat na určitých hodnotách, na své pamě-
ti. Byla to možná příliš uzavřená společnost, ale jestli-
že nechtěla zaniknout, nic jiného jí nezbývalo. Tento 
proces pokračoval ve 20. století, kdy šlechta měla být 
z našich dějin odstraněna jednou provždy. Vlastně se 
to komunismu povedlo, a právě tato doba neexisten-
ce šlechty podpořila spolu s jejím nepřehlédnutelným 
návratem po roce 1989 vznik jejího současného mýtu. 
Bylo třeba „obnovit“ málem ztracenou paměť, najít 
způsob, jak se znovu začlenit do české společnosti. Jde 
o vzájemnou provázanost národní kolektivní paměti 
s kolektivní pamětí šlechty, která je stále vnímána jako 
speci�cká a odlišná skupina. Když šlechta vzpomínala, 
nedělo se to bez ohledu na tuto národní kolektivní pa-

měť, ve svých vzpomínkách na ni reagovala a většinou 
nevědomě jí přizpůsobovala svá vyprávění. Šlechtická 
identita tedy vzniká jako složitý proces práce paměti, 
který je navíc podporován imaginativními prvky pří-
tomnými v procesu vzpomínání.

Z této odpovědi je zřejmé, že Vám jde o reakci šlechty 
v českých zemích. Jak ale vysvětlit ten „šlechtický sociální 
kód“ i v zemích, kde modernizace a speci�cké vytváření 
„národa bez šlechty“ tolik tento stav nepoznamenalo? Ji-
nými slovy: přemýšlela jste nad srovnáním šlechty v rámci 
společenských a politických změn třeba v rámci středoev-
ropského regionu (Polsko, Maďarsko)?
U nás, tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, byla 
situace opravdu speci�cká. Ke konci existence habs-
burské monarchie tvořila šlechta z těchto zemí prak-
ticky celou jednu třetinu první čili dvorské společ-
nosti, snad jen Halič se mohla počtem aristokratic-
kých rodin rovnat. Šlechta zalitavská, ač ze zemí, kte-
ré teoreticky tvořily jednu polovinu monarchie, byla 
ve dvorské společnosti zastoupena mnohem skrom-
něji. Navíc šlechta z našich zemí představovala v této 
době jen 0,1 procenta obyvatelstva, v Haliči či 
Uhrách bylo její množství co do počtu obyvatelstva 
větší, přibližně jedno procento, resp. pět procent. Pře-
sto šlechta u nás měla prakticky absolutní monopol 
nad třetinou celkové půdy, obrovská pozemková la-
tifundia tak bylo možno najít především v našich ze-
mích. I tyto skutečnosti hrály v utváření speci�ckého 
šlechtického kódu svou roli, podobně jako speci�c-
ký vztah naší šlechty k národní otázce. Chci tím říct, 
že naše země opravdu vynikala tou nejaristokratičtěj-
ší z aristokracií. Je otázkou, nakolik je tento „univer-
zální šlechtický kód“ platný i v jiných zemích, ať už 
střední, či západní Evropy. Mí narátoři ho shledávali 
naprosto univerzálním, bez ohledu na politické či so-
ciální peripetie v té které zemi, šlechtic šlechtice prostě 
pozná, říkali. Ale není toto tvrzení spíše součástí jejich 
kolektivní paměti, dalším sebepotvrzením vlastní ne-
narušitelné identity? 

Velmi často používáte slovo „mýtus“. Je v názvu Vaší knihy 
i v názvu většiny kapitol. Ve starších historických pracích 
se tento výraz většinou užíval v opozici ke „skutečnosti“ 

Radmila Švaříčková 
Slabáková: Mýtus 
šlechty u nás a v nás. 
Paměť a šlechta dva-
cátého století. NLN, 
Praha 2012, 190 s.
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(vzpomínám si například na knížku, v níž se její au-
tor snažil rozlišit mýtus Robinsona Crusoea od reálné-
ho času, místa a osob). Pro Vás je evidentně mýtus onou 
„pravou skutečností“. Nemýlím se příliš, když řeknu, že 
mýtus je ve Vašem pojetí soubor stereotypů, v nichž lidé 
žijí?
Ano. Nechápu mýtus jako něco lživého, něco neprav-
divého. Naše mýty jsou velmi skutečné, tvoří součást 
naší existence. Je mnoho mýtů, se kterými docela spo-
kojeně žijeme a nikterak nás nepohoršují. Jsou to ur-
čitě stereotypy, předpoklady, ze kterých vycházíme ve 
svém jednání a chování, v tomto smyslu píšu napří-
klad o šlechtě cizácké a zrádcovské, či naopak o šlechtě 
dobrácké a milosrdné. Mýtus se však v knize objevu-
je v mnoha dalších rovinách, v té nejobecnější je zde 
i práce historika chápána jako mýtotvorná, historici 
pracují s narativy, vytvářejí je a analogicky se vzpo-
mínáním nevzniká tento proces ve vzduchoprázdnu 
a z čistého nebe.

Některé z kapitol Vaší knížky mi přijdou opravdu cha-
rakteristické pro „šlechtickou identitu“ a reakce na ni, 
u některých trochu pochybuji. Například mýtus strachu-
jící se a obětavé matky. Je to opravdu tak speci�cká zále-
žitost, na rozdíl od stereotypu otce a otcovství, který je asi 
v tradičních společenstvích a rodinách skutečně význam-
ný a určující?
Asi jsem ani nechtěla tvrdit, že všechny mýty, které 
spojuji se šlechtou, jsou typické jen pro ni. Jako ostat-
ní skupiny se ani šlechta nemohla vymanit z jistých so-
ciálně-kulturních stereotypů, které mají obecnější plat-
nost. Takto vnímám především její mýtus hrdiny, který 
nakonec úspěšně překoná všechny překážky – v tomto 
směru se vyprávění šlechty příliš nelišilo od vyprávě-
ní vysoké buržoazie, která mi sloužila jako srovnávací 
vzorek. Co se týče mýtu strachující se a obětavé mat-
ky, určitě jde opět o jistý kulturní vzorec, platný i pro 
jiné sociální skupiny. 

U tématu identit bych rád chvíli zůstal. Dnes se hojně 
diskutuje (i díky historikům, jako je i v Evropě známý 
Miroslav Hroch) o identitách v souvislosti s národem, 
s oslabováním národního konceptu. Jsou Vaše základní 
výsledky aplikovatelné i na této úrovni?

Určitě ano. Podobně jako šlechta si vytváří o sobě své 
vlastní narativy a konstruuje svou identitu, tak i státy 
mají své vlastní o�ciální příběhy, zakotvené v institu-
cionalizované podobě jako historické vědomí, které 
jim slouží k potvrzení národní identity. Mnozí ba-
datelé pátrali po tom, co nám může pomoci, jestli-
že chceme porozumět roli států a tomu, jak zachá-
zejí s kolektivní pamětí. Americký antropolog James 
Wertsch – úmyslně uvádím někoho u nás méně zná-
mého – například přichází s tezí účinnosti dvou úrov-
ní analýzy kolektivního narativu – je to jednak ana-
lýza speci�ckých narativů, tedy konkrétních jmen, 
událostí atd., a jednak analýza vyšší abstraktní úrovně 
reprezentace, kterou nazývá analýzou schematických 
narativních vzorců. Když studoval v Rusku současné 
vícegenerační narativy o druhé světové válce, opravdu 
zjistil rozdíly ve vyprávěních o válce mezi sovětskou 
a post-sovětskou generací. Zdálo by se, že stát tak ztra-
til kontrolu nad kolektivní pamětí, kdysi tak bedlivě 
sledovanou. A právě druhá úroveň analýzy mu umož-
nila konstatovat, že přestože mladší generace o udá-
lostech druhé světové války věděla mnohem méně či 
používala odlišné speci�cké prvky, schematický nara-
tivní vzorec byl stále tentýž. Wertsch ho nazval „triumf 
nad nepřátelskými silami“. Kolektivní paměť se tedy 
jen málo změnila. 

Otázka možná spíše zní, jde-li o oslabování národ-
ního konceptu, nebo o posilování. Aleida Assmannová 
v jednom nedávném rozhovoru, bezpochyby v evokaci 
na sjednocovací procesy, hovořila o tom, že zarputilé 
přilnutí ke kolektivní paměti může vést k neschopnos-
ti adaptovat se na nové konstelace. A tímto se znovu 
dostáváme k naší šlechtě, která několikrát v dějinách 
musela řešit tento rozpor – trvat na své paměti, či 
adaptovat se na nové podmínky?

Věnuji se v současné době trochu jinému společenskému 
stavu než Vy, totiž duchovenstvu, především v souvislos-
ti s antiklerikalismem. Napadlo Vás někdy toto srovná-
ní a – pokud ano – jak jste o něm přemýšlela? Co se týče 
českých dějin, jsou tam shodné prvky, ale jistě i rozdí-
ly v charakteru i osudech těchto dvou sociálních skupin 
a jejich identit. (Mimochodem, také by mě zajímalo po-
dobné srovnání a výzkum inteligence, pokud by to vůbec 
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bylo možné. Něco jako prozkoumat Vaši metodou „zrady 
intelektuálů“ apod.)
Určitě je způsob, jakým jsem nazírala na šlechtu, apli-
kovatelný i na jiné sociální skupiny. Šlechta byla vý-
bornou zásobárnou duchovenstva, a jak jste zmínil, 
jsou tu určité dějinné paralely. Myslím, že máme ten-
denci vnímat tyto sociální skupiny stereotypně, ale 
možná, že ani netoužíme po tom, tyto mýty rozkrý-
vat. Jak jste se ptal na reakci šlechty na mou knihu, 
vlastně můj první dojem byl, že mi za ni určitě musí 
přijít nabančit, že mnohá její velkolepá slova a šlechet-
ná gesta vidím v jiných souvislostech, asi ne tak šle-
chetných a ohromujících – i současná odborná litera-
tura líčí šlechtu a její činy v novější době spíše v tom 
kladnějším smyslu, skoro obdivně. To je opravdu po-
zoruhodný jev, vysvětluji si to jako jakýsi historiogra-
�cký protimýtus. Zajímalo by mě, jestli i historikové 
zkoumající skupiny, o kterých hovoříte, pozorují po-
dobnou tendenci.

Mimochodem (tuto otázku berte jako malý výlet do sou-
časnosti), Vás by vlastně měl eminentně zajímat Karel 
Schwarzenberg a jeho angažmá v současné české politice. 
Není to něco jako „antimýtus“, „antistereotyp“, šlechtic – 
kandidát na prezidenta, a skoro úspěšný?
Vůbec ne. Jeho působení v české politice od devade-
sátých let vnímán jako součást mýtu, o kterém píšu. 
Na začátku devadesátých let, kdy fungoval jako kanc-
léř prezidenta republiky, dokonale zapadal do mýtu 
šlechty znalé diplomacie, etikety a mravů, to je jedna 
strana naší mince. Jeho první neúspěšná kandidatura 
do senátu podpořila mou tezi o tom, že česká veřej-
nost by šlechtice jen nerada viděla na pozici politika, 
že demokratické řízení a šlechta prostě nejde dohro-
mady (to je ten rub). Poté se situace sice zvrátila, Karel 
Schwarzenberg byl podruhé v senátních volbách zvo-

len, ale jako ministr zahraničních věcí opět navázal na 
tradiční doménu šlechty, kterou byla diplomacie do 
konce zániku monarchie. Takřka úspěšná kandidatura 
na prezidenta byla opět překvapením, ovšem veřejnost 
bych zde rozdělila na dva protikladné tábory – nadše-
né obdivovatele a nenávistné zavrhovatele, v souladu 
s mýty naznačenými v knize. Osobně pro mě bylo zají-
mavé, že volby prezidenta se konaly v době, kdy kniha 
vycházela, a sama jsem byla zvědavá, jakým způsobem 
se potvrdí, či vyvrátí teze v ní obsažené. 

Vaše knížka se mi líbí, ale popravdě řečeno mě u jejího 
čtení napadají pochybovačné otázky (které mám ale v ob-
libě!). Tak třeba první z nich: knížce předcházejí teoretic-
ké části, které vypovídají o jednoznačné mezioborové in-
spiraci – psychologie, �lozo�e, sociologie. Čím jsem starší, 
tím víc považuji mezioborovost za složitější a náročnější 
záležitost. Nemáte někdy pocit, že s použitím přístupů ji-
ných věd ztrácí historie trochu půdu pod nohama? Nebo 
že hledá u jiných věd to, čeho se jí tradičně nedostává – 
jakýsi teoretický background?
Myslím, že o chleba hned tak nepřijdeme. Čím jsem 
zase starší já, tím více si myslím, že lidé si pěstují své 
stereotypy a mají rádi historii, jak ji dlouho znají, tedy 
neteoretizující, zdánlivě objektivní, faktogra�ckou. 
A kde je poptávka, tam je i nabídka. Ale budoucnost 
vidím jinde – tedy právě v mezioborovosti, paměťová 
studia jsou pro mě nejvíce inspirující, je to pole, kde 
se něco děje, kde to žije. Třeba mě zcela fascinuje mož-
nost vzniku společného rámce pro zkoumání komuni-
kativní paměti, Harald Welzer v této souvislosti hovo-
řil o sociální neurovědě, to je naprosto nové paradig-
ma a moc mě těší myšlenka, že podobné mezioborové 
rámce budou někdy zcela běžné. 

Za rozhovor poděkoval Jiří Hanuš.
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Albert Camus je, jak známo, ateista, ale jde o ateistu 
odsud z Francie. Jeho popírání Boha nepřichází z Ně-
mecka, prostřednictvím více nebo méně dobrého pře-
kladu z Hegela; je promýšleno ve francouzštině a je 
vyjadřováno dobrou francouzštinou. Z toho vyplývá 
Camusova vyjasněnost přístupů a postojů; ale plynou 
z toho také jeho meze: „správně francouzská“ prostota 
se ne vždy dokáže vyhnout zjednodušování.

Ve skutečnosti je vše velmi jednoduché: každý, 
kdo má jen trochu hrdosti se vzepřít, neskloní svou 
šíji před zneužitím moci. Lidé trpí a umírají, a neza-
sloužili si to. Jako Francouz (po matce Španěl) se Al-
bert Camus bouří proti tomu, co považuje za nespra-
vedlnost. Zkuste jej ohýbat, určitě se vám vzepře. My 
to nebudeme zkoušet. 

Raději mu řekneme, že způsob, jakým před námi 
nastoluje otázku existence, nás s ním sbližuje. Křesťan 
nemá potřebu se lopotit s Fenomenologií ducha; k to-
mu, aby pochopil, že světové dějiny jsou ve skutečnosti 
dějinami „revoltujícího člověka“, mu stačí Bible. Pouze 
s tím rozdílem, že tam, kde my velice litujeme hříchu, 
Camus velebí vzepětí lidské důstojnosti. My prosíme 
o milost, on ji odmítá. Zde se dotýkáme bolestivého 
bodu. Vyjděme z předpokladu, že jsme znepřátelení 
bratři, kteří ještě dokáží spolu mluvit. 

Dodejme také, že Camus nebrnká na strunu pohor-
šení, nesnižuje se k propagandě, a že roztodivná fauna 
kavárenských existencialistů ještě nepřišla na nápad se 

na něho odvolávat. Albert Camus si zaslouží, abychom 
mu vážně naslouchali. 

Představme si, že by Barrès, jehož vliv na Camuse, 
stejně jako na Montherlanta a Malrauxe, je nepopira-
telný, žil natolik dlouho, že by se dožil porážky v roce 
1940 a okupace. Z Camuse v roce 1942 vyvřela na po-
vrch skrytá barrèsovská hořkost, stejně jako jeho po-
sedlost smrtí. Svět rozhodně nemá žádný smysl, zůstá-
vá neproniknutelný našemu duchu. Jsme odsouzeni žít 
tváří v tvář s�nze, která nedovolí, aby k nám prosákla 
jakákoli jistota, pokud touto jistotou nemá být to, že 
nás jednoho dne pozře. Únik do �loso�e, nábožen-
ství? Zbabělý lék. Barrès uměl špatně rozlišovat poe-
zii a náboženství, ale německá lekce vyžaduje jasno-
zřivost: „Hledat to, co je pravdivé, neznamená hledat 
to, co je žádoucí“.

Nevěřme tomu, že na pocitu absurdity není nic vý-
jimečného. Cizinec a Caligula svědčí jednou provždy 
o hrůze, kterou tehdy všichni prožívali. Kdo byli „ci-
zinci“? Miliony zděšených bojovníků, jedněch vrže-
ných proti druhým, vtažených do obrovského nedo-
rozumění a omylu a oddávajících se s ledovou lhos-
tejností svému poslání vrahů. Nemohou-li odsou-
zenci na smrt vědět nejen to, proč jdou na smrt, ale 
dokonce ani to, proč budou žít, protože žádné dobro 
ani zlo neexistuje a vše je dovoleno, všechno je lhos-
tejné. Proč se nebavit zabíjením všeho kolem sebe, 
jak to dělá Caligula-Hitler? „A kdo se v tomto světě 

Camusův Člověk revoltující

A B

Blanchetovým textem, živě reagujícím na základní teze Camusovy knihy Člověk revoltující 1 hned po jejím vydá-
ní v roce 1951, si připomínáme sté výročí narození francouzského myslitele, který se narodil 7. listopadu 1913 
a tragicky zahynul 4. ledna roku 1960. Nadčasová aktuálnost Blanchetovy studie spočívá v tom, že francouzský 
jezuita nereferuje pasivně o Camusových názorech ani nepolemizuje s jeho postoji jako běžný apologeta. Snaží 
se postihnout a ozřejmit důvody „vnitřního člověka“, který je skryt za dílem a za autorovým vztahem k Bohu, 
což je obzvlášť záslužné v případě tvůrce tak mimořádného, jako byl Albert Camus, jehož česká recepce se v mi-
nulosti neobešla bez jednostranností a zjednodušení. (jfm)
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bez soudce odváží Caligulu soudit?“ Kromě toho má 
každý svobodu tento poněkud výživný život opustit. 
„Existuje pouze jeden vážný �loso�cký problém, a tím 
je sebevražda.“

První zásluhou Alberta Camuse je poznání, že „ab-
surdní“ vidění světa vyžaduje individuální i kolektivní 
sebevraždu. Ale druhou jeho zásluhou je, že se tomuto 
důslednému závěru vzepřel. Postavil nás před úkol žít. 
Ve jménu čeho? Zde přichází ke slovu revolta. 

Prosím čtenáře, aby nezvyšoval příliš rychle svůj 
hlas proti vratkosti morálky, která se nám nabízí. V ne-
přítomnosti jakékoli víry a při všudypřítomné kluz-
kosti je tu přece člověk, který se pře, chce se něčeho 
chytit, hledá pod nohama pevnou půdu, o niž by mohl 
opřít svůj důvod žít. Jeho gesta jsou neobratná a jeho 
logika si podobně jako logika Sganarellova občas na-
tluče nos. Není tu nic k smíchu. 

Absurdní pocit mne stejně jako metodické pochy-
bování znovu vrací k sobě samému. Jde o okamžik svě-
telného odlivu. Ale hned po něm protestuji proti „ne-
spravedlivému a nepochopitelnému“ údělu. „Křičím, 
že ničemu nevěřím a že je všechno absurdní, ale ne-
mohu pochybovat o svém křiku.“ Moje vzpoura je mou 
prvotní zřejmostí, svým způsobem mé cogito, z něhož 
se chci pokusit vyvodit morálku. 

A především moji povinnost žít. Moje vzpoura mi 
zároveň poskytuje vědomí sebe sama a vědomí tohoto 
světa, do něhož jsem zataven způsobem, „jakým může 
lidské bytosti stmelit pouze hněv a vzdor“. Vzdoruji-li 
svému údělu, znamená to, že ho beru vážně. Bdělá 
revolta bez odevzdanosti a bez naděje vkládá do ne-
-smyslu smysl. Zabít se by znamenalo uhasit v tomto 
světě jedinou hodnotu, která by se v něm mohla rozzá-
řit. Právě v roce 1942 se při válečné palbě a při popra-
vách rukojmích Camus rozhodl si sebevraždu zakázat. 

Sebevražda tehdy znamenala otázku. Dnes je otáz-
kou vražda. V průběhu padesáti let, říká Camus, bylo 
vykořeněno, zotročeno nebo zabito sedmdesát milio-
nů lidí. Takže oním soudcem, kterého hledáme pro-
to, abychom mohli odsoudit Caligulu, je tedy revolta. 
Zbývá provést analýzu. Ta zahrnuje jedno ne a jedno 
ano. Revoltující říká ne někomu, kdo zasahuje do jeho 
práv, ale už samotným tímto faktem říká ano právům. 
Proti vnějšímu vměšování, jež je považováno za nesne-

sitelné, hájí existenci posvátné domény. A jestliže umí-
rá při její obraně a překonává tím svůj vlastní pomíjivý 
život, děje se tak proto, že jde o dobro společné všem 
lidem. Absurdní člověk uniká tímto způsobem samotě. 
Revolta tedy není stejná jako resentiment, se kterým ji 
zaměňuje Scheler. Revolta není negativní a egoistická: 
je pozitivní a zjevuje nám nejvyšší dobro, které zaslu-
huje pro ně umírat a vytváří základ pro lidské bratrství. 
„Revoltuji, tedy jsme.“ 

Jakou hodnotu má tato metafyzika? K tomu se ješ-
tě vrátíme. Ale po tom všem není revolta abstrakcí. 
Nejsme v průběhu posledních dvou tří století svědky 
toho, že se průkopníci myšlení a průkopníci politiky 
snaží odstranit Boha z lidského horizontu? Protože se 
revolta projevuje v dějinách, můžeme ji společně s Ca-
musem posuzovat na základě faktů.

Revolta v dějinách

Západní revolta je spíše jako Kain než jako Promé-
theus. Vyžaduje osobní vyúčtování s osobním Bo-
hem, ne s neurčitým osudem.2 Prozaici a básníci začí-
nají blasfémiemi vůči Bohu, později s ním jednají jako 
rovný s rovným, posléze jej předvolávají před tribunál 
lidské spravedlnosti, a nakonec ho prohlašují za nesvé-
právného a odsuzují ho na smrt. Sade staví proti Bohu 
planoucí keř svých instinktů, Baudelaire si zahrává 
s různými romantickými Satany, ale Bohem se trýzní 
a chová před ním bázeň. Nůž gilotiny dopadá s chlad-
ným Ivanem Karamazovem Dostojevského: Bůh, kte-
rý nechává trpět malé děti, si nezaslouží žít. „Bůh je 
mrtev,“ konstatuje Nietzsche, který se zavile pouští do 
toho, co po Bohu zbývá ve vědomí lidí – do morálky. 
Není konečně čistý vzduch, nejsme sami a svobodní? 
Nikoli, neboť nás ke Stvořiteli odkazuje samo stvoření: 
Lautréamont, Rimbaud, surrealisté, tito „specialisté na 
vzpouru“ se s dosud nevídaným zaujetím pouštějí do 
propojení nebe a země v jedno, do rozmělnění prvků 
na prach, do rozněcování lidských snů, jež má způsobit 
jejich rozkvět. Jde o to, vytvořit duchovní svět, který 
Bohu nic nedluží. Rozžhavíme-li naše lidství na nej-
vyšší stupeň, naplňujeme je plně bez milosti; přepod-
statňuje-li všechny naše chvíle „zázrak“, potom skuteč-
ně mezi námi přebývá nebeský oheň. Bůh se stává zcela 
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zbytečný. Vše se odehrává tak, jako kdyby neexistoval, 
a prakticky už neexistuje.

Jde pouze o to, lze-li tuto změť udržet pohroma-
dě. Camus konstatuje, že se nikdy tak nestalo. Ono 
nesmírné úsilí spisovatelů a básníků zahrnující dobu 
dvou a půl století určitě není směšné, ve svém záměru 
je tragické. Ale proč se neodvážit říci zcela nahlas, že 
celý svět dnes smýšlí zcela nízce a přízemně? Je směš-
ný ve svých výsledcích. Sade v Bastile snil o tom, že se 
bude těšit božské svobodě. „Literát samozřejmě nemá 
nic, co by si zakazoval,“ říká Camus. Avšak Sadovy blas-
fémie zahltily jeho samotného, aniž zabily Boha jinak 
než pouze obrazně. Pokud jde o surrealisty, ti se roz-
hodli nebýt „literáty“, neměli vytvářet podobně jako 
jejich kolegové svět z papíru, ale svět podobně oslnivý 
jako Apokalypsa a stejně přítomný a současný, jako je 
náš svět. Tato zásadní přeměna člověka však zcela vy-
hořela. Ani oni nenapsali nic jiného než román o smr-
ti Boha, literátskou �kci zcela zbavenou věrohodnos-
ti. Spektakulární elán revolty „prokletých básníků“ se 
u surrealistů zahlcuje v sobě samém, je solitérní a ste-
rilní. Boj proti Bohu nenastal.

Boj započíná až s politickou revolucí. O svobodě 
se nesní, svobody se chápeme. Aby lidé sami sobě do-
kázali, že mohou žít bez Boha, začínají se organizovat 
a stávají se stmelenou silou, která si vystačí k tomu, 
aby mohla vyzvat nebesa. Jde o to, „soustředit ko-
nečně lidské společenství proti troskám společenství 
božského“. Bůh je mrtev, „je třeba budovat dějiny“, 
„zkoušet dát člověku jeho vládu nad časem“. Jsme 

svědky toho, že „revoluce je jen logickým následkem 
metafyzické vzpoury“, „nezměrná metafyzická křížo-
vá výprava“. Chce to jen větší klid! Od roku 1789 až 
do dnešní doby se zdvihá mohutný vír a hněte náro-
dy osvobozené od poslušnosti Bohu, které se netrpěli-
vě snaží vlastními silami uskutečnit rovnocennou ná-
hradu toho, co jim slibovalo mystické Tělo: sjednoce-
ní všech lidí v nevinnosti, ve spravedlnosti a ve štěstí. 
„Otázkou, která ovládá devatenácté století, je otázka, 
jak žít bez milosti.“ 

Není nutné sledovat s Camusem pochod revoluce 
od naivních královražd z roku 1789, jejichž původci 
byli přesvědčeni, že se nastoluje zlatý věk, až po Sta-
linův režim. V panoramatu, které se rozprostírá od 
Saint-Justa po Lenina, které přes Hegela, Feuerbacha 
a Augusta Comta sahá k ruským teroristům, k Musso-
linimu a Hitlerovi, se mohou objevit zpochybnitelné 
detaily, především ale jde o celkový dojem. Bilance, 
kterou předkládá Albert Camus, není pouze ztrátová, 
ale je přímo katastrofální, neboť skončila krachem. 

Lidé se vzbouřili proti Bohu ve jménu lidské ne-
vinnosti a na protest proti smrti. A hle, všichni se mezi 
sebou zabíjejí nebo se nechávají zabíjet. Náboženská 
omezení byla zbourána, ale byla vytvořena jiná omeze-
ní, která jsou nesnesitelná. Lidé se považovali za příliš 
hrdé na to, aby se sklonili před Bohem, a nakonec se 
ohýbají před diktátory, před „kopajícími Jehovy“. 

Vášniví stoupenci vzpoury se vrhají do otroctví.3 
Odmítli náboženství věčnosti jen proto, aby mohli 
přijmout náboženství dějin:4 zbožštěné Budoucnos-
ti obětovali nejenom těla, ale také duše, jež vědecky 
zadusili, jež redukovali na sociální moment, na eko-
nomiku, na kvantitu, neboť jakýkoli vnitřní život stá-
le ještě umožňoval dýchat ve věčnosti, výzvu k trans-
cendenci, modlitbu. Nejde už o vládnutí osobám, ale 
o správu věcí. Samota vzájemně zaměnitelných lid-
ských přízraků nebyla nikdy hlubší. Navíc se otroci 
již nemohou proti svým pánům odvolávat k nebes-
kému Soudci. Prométheus osvobodil lidi od veškeré 
poddanosti Bohu, a potom, učiniv se sám bohem, 
bohem lidským, táhl za sebou němé lidské množství. 
Toto všechno je velice dobře známo. Původnost ana-
lýz, které zde bohužel podávám jen v kostce, spočívá 
ve spojení, jež ustanovily mezi metafyzickou revoltou 

Albert Camus.
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a revoltou historickou, a také ve srovnání snu a sku-
tečnosti, které dovolují.

Kdokoli jiný než teoretik revolty by nejspíš uzavřel 
svoji úvahu tím, že strom se pozná po ovoci, že revolta 
podala své důkazy a že je nejvyšší čas se od ní odvrá-
tit. Ale Camus si nechce protiřečit. Revolta, říká, je ve 
svých principech dobrá, pouze se vychýlila ze své drá-
hy. Bůh padl, člověk se zbožštil. Byl stvořen pro relativ-
no, toužil po absolutnu. Proto tolik nemíry a krve. Je 
třeba odmítnout být bohem. Camus se na konci připo-
juje ke „středomořskému“ humanismu, který vychá-
zí z toho, že „nás možná objevíme v nás“, zdůrazňuje 
meze člověka a při odmítání nedosažitelné nevinnosti 
se smiřuje s volnější vinou. Nový ideál dosahuje vrcho-
lu v díle umění, uváděném jako příklad revolty, který 
není moc přesvědčivý. Nakonec je správnou revoltou 
Odysseus za pluhem. Po návratu z mnohých bláznov-
ství vsází na skrovné štěstí. Vrací se na Ithaku.

Nechť Albert Camus promine, ale musíme přiznat 
své zklamání. Buď jeho humanismus představuje roz-
ptýlení v pascalovském smyslu: Odysseus modeluje 
krásné vázy, jako by se tím mohl odreagovat od nespra-
vedlnosti, již mu přivodil osud. Jeho morálka je jen po-
hodlí, duchaplné umění žít. Jak mohla prométheovská 
epopea nakonec uvíznout v mírných návrších drahých 
Anatolu Francovi? K čemu celý ten metafyzický hum-
buk, je-li Odysseus smířený se životem a pouze člově-
kem, jenž byl vyznamenán za svou revoltu medailí? 

Nebo Odysseus zůstává bojovníkem. Chce zemřít 
„nesmířený“ s touto absurdní existencí. Ale musím se 
ho ptát, jak je tento krutý stav, ona stále otevřená roztrž-
ka, jíž je revolta, slučitelný s tím nejnuznějším štěstím? 
Zůstává-li Odysseus uhranut konečnou neužitečnos-
tí všeho lidského usilování, je pouze oním galejníkem 
s vyhaslým pohledem, o kterém hovoří Malraux: jen 
pomocí biče jste jej přiměli k tomu, aby otáčel kolem. 
Odysseus se opět stává Sisyfem. „Je třeba si Sisyfa před-
stavovat šťastného?“ Představovat si opravdu můžeme, 
co se nám zachce. Ale můžeme myslet Sisyfa šťastného? 

Ithaka, a s tím lze jen souhlasit, je lepší než Berchtes-
gaden nebo Moskva, a moudrost je lepší než šílenství. 
Camus má dobrý důvod neodmítat štěstí, ale není tře-
ba zároveň odmítnout revoltu, postoj, jehož neživota-
schopnost a nekoherenci si ověřil, když se zabýval jeho 

zkoumáním v historické perspektivě, které připomíná 
�lm plný velkolepých obrazů?

Několik úvah o revoltě

Ne, revolta se neodchýlila. Poprava Boha ve vědomí 
lidí je dílo namířené proti absolutnu, protože je zpo-
chybňuje. Na jeho opačném pólu se nachází zbožštění 
člověka a veškerá ztráta míry, která z něj vyplývá. Kaž-
dý si přivlastňuje Boží všemohoucnost i Boží nevin-
nost. Zároveň každý v nevinnosti vraždí a sám se tyčí 
jako poslední soudce těchto skutků. Kniha Genesis 
říká: Budou chtít být „jako bohové“. 

Není poněkud naivní se podivovat nad tím, že se 
metafyzické revolty míjejí s „moudrostí“? Vůle k moci, 
jež se nachází u kořene této „nesmírné trestné výpra-
vy proti Nebi“, nemusí obvykle rozvíjet úvahy o míře. 
„Člověk,“ píše Camus, „se musí bouřit, ale jeho revolta 
musí respektovat mez, již nalézá v ní samé.“ Můžeme 
si oprávněně klást otázku, je-li revolta limitována sama 
od sebe. Jak může být zároveň motorem a brzdou? „Je-
dinečné, úžasné dějiny, které zde připomínáme,“ volá 
bolestně Camus, „jsou dějinami evropské pýchy.“ Ale 
nenapsal právě on v Mýtu o Sisyfovi: „Skvělému před-
stavení lidské pýchy se nic nevyrovná?“ Kdo seje vítr, 
sklízí bouři. 

Nyní je na čase blíže zkoumat formulaci, do níž 
Camus soustřeďuje veškerou svou naději. Může se tvr-
zení „Revoltuji, tedy jsme“ vykázat stejnou kartezián-
skou jistotu? Revolty skutečně padly jedna druhé do 
náruče, ale jenom proto, aby se mezi sebou pordousily. 
Stalo se tak čirou náhodou? Říkáte, že to, co je spoju-
je, je společné lidství, které každá z nich obhajuje pro 
všechny. Ale buď vzbouřenec bojuje za to, aby se ono 
lidství jednoho dne naplnilo, a vy stejně jako marxisté 
obětujete jednotlivce a přítomnost budoucnosti, ane-
bo – a to je podle všeho vaše myšlenka – organická jed-
nota lidí není nic jiného než chiméra: ale v takovém 
případě je lidství pouhá abstrakce. Obávám se, abyste 
vy sám, jenž se vyslovujete velice přísně vůči mýtům, 
nás zde nesvedl z cesty mysti�kací.

Řekněme to jednodušeji: revolta může lidi sjedno-
tit jen zdánlivě a po určité době je ve skutečnosti roz-
dělí, a to jednou provždy. Obrátí je proti společnému 
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nepříteli, ne jedny ke druhým. Chléb, který lidé spolu 
sdílejí, je chlebem nenávisti, není chlebem lásky. Při-
chází „osvobození“: virus revolty pokračuje ve svém 
díle a ze spojenců se stávají nepřátelé. Revolta totiž 
není nikde tak rozkladná jako tam, kde inspiruje po-
litický režim. Fašisté a stalinisté poštvaní svými pány 
proti Židům nebo kapitalistům vykazují zhruba stej-
nou soudržnost jako smečka. Naženeme-li někoho do 
spolku, neznamená to ještě společenství, stejně jako 
policejní dozor neznamená lásku. Ale tím nejhorším, 
co by režim vzešlý z revolty mohlo potkat, by bylo to-
tální vítězství: smečka by se po něm požírala navzájem. 
Bylo by třeba objevit nového nepřítele, vyvolat novou 
válku. Vložit do lidstva revoltu jako duchovní kvas by 
znamenalo vyvolat řetězovou reakci válek. 

Revoltující, kteří zjednodušili náboženský život na-
tolik, že v něm vidí pouze vztahy mezi Pánem a raby, 
podřizují lidské vztahy stejné simpli�kaci. „Otrok začí-
ná u toho, že se dožaduje spravedlnosti, a končí tím, že 
se dožaduje království. Má sám potřebu ovládat,“ na-
psal Camus. Dialektika, které všichni nejprve používají 
proti Bohu, končí nakonec tím, že každý je proti všem 
ostatním. Proč se divit, že se s vraždou setkáváme na 
konci, když se vražda objevuje na počátku? Stala se z ní 
chronická záležitost. Po společenství s Bohem bylo roz-
rušeno i lidské společenství. Přáli si, aby v nebi tekla 
krev, okusili chuť krve, a krev zaplavila zemi.

Co zůstalo z onoho „Revoltuji, tedy jsme“? Camus 
logicky dodává: „Nejsme-li my, nejsem já.“ Vylouče-
ný Bůh nás jako jediný mohl spojit, neboť je transcen-
dentní a zároveň každému z nás bližší než každý z nás 
sám sobě; lidé jsou zbaveni veškeré interiority v rovině 
bytí (être) a mohou se bavit už jen na úrovni jednotli-
vých jmění (avoirs). Je proto velice nebezpečné říkat, 
že revoltu musíme v sobě udržovat rozžehnutou jako 
vášeň „ze všech nejdrásavější“ a střežit její „nepřetrži-
té, stále obnovované a stále napjaté vědomí“. Protože 
v takovém případě se z tohoto plamínku – oprávněné-
ho a nutného: Péguy a Bernanos nám v tomto ohle-
du poskytli křesťanské příklady – stává požár, který 
spaluje celého člověka. Ztotožňovat Bytí s nesprave-
dlností, odmítat veškerou milost, a především tu nej-
elementárnější, jíž je dar života, znamená podřezávat 
větev, na které jsme usazeni. Znamená to pracovat na 

onom nihilismu, který si hnusíme. Je to kontradikto-
rický postoj.

Proč Albert Camus, jenž s takovou poctivostí ro-
zebral konkrétní realizaci revolty, nepodrobil stejné 
kritice revoltu samotnou? To odmítá učinit. Pro něj 
je patrně toto téma tabu, jinými slovy je pro něj svaté. 
Jde o jeho srdeční záležitost. Samozřejmě ho chápe-
me: odejmeme-li mu revoltu, co mu zůstane? Vždyť se 
v souvislosti s ní příliš často dovolává bystrosti ducha: 
koho bude chtít přesvědčit, že se revolta každému vní-
mavému duchu přímo vnucuje jako prvotní zřejmost? 
Ne, to nemá nic společného s cogitem. Jde o zaujatou 
volbu, kterou lze vždy podezřívat z nerozumu.

Tady je Camus křečovitý, což platí i o jeho sty-
lu. Hovoří o opevněních vybudovaných proti Bohu, 
o pevnostech, o kasematech. Jste-li takto důkladně 
zabarikádován, jak si potom můžete, podle Vignyho, 
stěžovat na „věčné ticho božství“? Nechci „švindlovat“. 
Kdo ale švindluje: ten, kdo se dožaduje Božích zname-
ní, nebo ten, kdo se již rozhodl a odmítá se jimi zabý-
vat? To má být postoj nezávislého zkoumání? Na zákla-
dě toho bychom si mohli myslet, že revoltující místo 
toho, aby naháněl strach svou logičností, spíše připo-
míná člověka, který, jak se říká, „raději nechce vědět“. 
Proč vylučuje Boha? – Nechci se „přiklánět“. Nikoli 
za sebe, ale za lidství. Camus pyšně nesnáší nic, co by 
bylo nad ním: je nezbytné, aby lidství bylo nejvyšší 
hodnotou. – A co když je člověk bez Boha připraven 
o své završení? Odmítám veškerou milost. Ale jak dis-
kutovat o �loso�ckém postoji, v němž je více vášní než 
nezaujatého nahlédnutí?

Možná také jde o jakési zalíbení? Revolta si zároveň 
vytváří svoji samotu, dojímá se nad ní a vychutnává si 
ji. Vznešenost bytosti „bez útěchy“! Absurdní člověk, 
(ale totéž platí i o revoltujícím), zjišťuje Camus, „žije 
před zrcadlem… Rána, kterou si rozdíráme s takovou 
důkladností, nám nakonec poskytuje rozkoš.“ Podívej-
me, revoltující je nucen se zároveň vzbouřit proti Pánu 
a uvalit na něj útlak, což mu umožní krásný postoj, ne-
odmyslitelný od lidské důstojnosti! Nepropuká revolta 
u revoltujícího nakonec podobným způsobem, jakým 
se u dítěte projevuje trucování?

Je-li naše hypotéza odůvodněná, můžeme vše vsadit 
na to, že naši současníci k tomu, aby ve vlastních očích 
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ospravedlnili svoji vzpouru, neuvěřitelně očernili obraz 
existence a křesťanského Boha znetvořili. „Přicházím, 
abych obhajoval člověka,“ říká Lautréamont. Ale kdo 
ho napadá? „Děsivý Věčný s tváří zmije“, „proradný 
bandita“, kterého vidíme „zakládat požáry, ve kterých 
hynou starci a děti“. Pro Baudelaira je to onen…

„tyran přesycený masem a opojený vínem
(který) se ukládá ke spánku za mírného hlukotu našich 
blasfémií.“

Revoltující si jen stěží dokáží představit naše nevě-
řícné ohromení, setkáme-li se s natolik dětinským chá-
páním náboženství. Nalezli tohoto tyrana, ono mon-
strum a upíra v Bibli? Nepřipomínali bychom tyto 
nesmyslné karikatury, kdyby je ještě dnes stále dokola 
neomílal André Breton. Romantismus revolty nepo-
stihla taková diskreditace, jakou by si zasloužil. Je z to-
ho zcela vyňat Camus? Nevím, jestli by dnes napsal, 
že „křesťanství je především �loso�í nespravedlnosti“, 
ale nepředpokládá revolta, již nepřestal hlásat, že Bůh 
je Utiskovatel, který nám bez nejmenšího zdůvodnění 
ukládá a vnucuje utrpení a smrt? Revoltující se cítí být 
stísněni Kristem, který přišel na Zemi proto, aby v lás-
ce na sebe vzal velice reálné pohoršení, jakým je utr-
pení: za vhodnější považují Toho, bez nějž křesťanství 
neznamená nic, zcela vynechávat. Kéž si uvědomí, že 
tvář Boha se nám jasně ukázala v Kristových skutcích, 
že náš Bůh zemřel pro nás a s námi a že se sám vyme-
zil a charakterizoval jako „Láska“. 

Obžalovaný byl v zásadě odsouzen předem. Ně-
které části z procesu vyloučili. Byly ponechány pouze 
nepořádky světa, které se jeví jako zločiny. Boží kau-
za se stala neobhajitelnou, proto také u Dostojevské-
ho Kristus před Velkým Inkvizitorem mlčí. Proces – 
a současná situace nám přináší až příliš mnoho pří-
kladů – čím je spektakulárnější a hlučnější, tím více je 
zfalšovaný a zmanipulovaný. Vše nasvědčuje tomu, že 
soudci Boha nemají klidné svědomí. Revoltující do-
chází pokoje, jak to vidíme i dnes, pouze smrtí své-
ho svědomí, ať se snaží nalézt zapomnění v činnosti, 
nebo napodobuje poslušnost Bohu tím, že se bezpod-
mínečně podřizuje diktátorovi, nebo generalizuje tím 
způsobem, že se provinilost u něj stává přinejmenším 

záležitostí lépe sdíleného světa. Ne, revolta vůči Bohu 
nepředstavovala nevinný akt; a jestliže se svět, v němž 
žijeme, jeví jako neschopný vytvořit morálku, je tomu 
tak proto, že má ruce od krve a že na prvotním zločinu 
lze štípit pouze zločiny.

Proč nepřiznat, že se lidstvo vydalo špatnou cestou? 
Ne, Camus se svým současníkům neztratí z očí. „Pra-
cující davy vyčerpané tím, jak trpí a umírají, jsou davy 
bez Boha. Naše místo je i dnes po jejich boku…“ Ale 
napsal to Camus proto, aby šel s davem, nebo proto, 
aby mu naznačil cestu? Bere na sebe poslání bojovat 
proti nihilismu naší doby a zbývá mu znovu promyslet 
samu revoltu, z níž tento nihilismus vzešel. Ten, kdo 
jednoho dne odhalil v absurdnu „nemoc ducha“, by 
nás také nejspíš mohl z této nemoci vyléčit.

Dnes se Camus v mnohem menší míře dovolává 
abstrakcí chápaných jako umrtvující, jakými jsou svo-
boda, bratrství nebo spravedlnost, než pokorných ži-
vých hodnot jako láska, každodenní povinnost, krása 
konečně taková, že ji můžeme vytvářet v nás a v před-
mětech, které nás obklopují. Veškerá snaha svázat zno-
vu tyto hodnoty s revoltou je odsouzena k nezdaru. 

Revolta je křečovité odmítání, zatímco láska ve 
všech svých podobách představuje přitakání, uvolně-
ní, sálající vyzařování. Jaká rostlina by mohla vzklíčit 
pod černým sluncem revolty a jaká by se mohla pod 
ním vůbec rozvinout? Revolta představuje rozumář-
skou a neprodyšnou soběstačnost, láska nás zasvěcuje 
do hlubokého mystéria a chce nám krok za krokem 
otevřít nejskvělejší brány všech tajemství. Revolta je 
pýcha; dnešní Camus podle všeho lépe poznává její 
meze. Ve jménu lidstva se holedbal, tváří v tvář Bohu, 
nevinností, kterou dnes považuje za vylhanou. Tímto 
způsobem si život bere na starost každého z nás po-
učit o tom, že je hříšník, že má daleko k tomu, aby 
mohl žádat po Bohu účty, a že je nejspíš na něm, aby 
ve světě, který je dnes bez Boha, hledal někoho, koho 
by mohl žádat o odpuštění. 

Dodatečná poznámka

Někteří čtenáři získali dojem, že tyto stránky obsahu-
jí odsouzení všech forem revolty. Považovali za nutné 
mi připomenout, že existuje křesťanská revolta: pro-
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ti zlu, útlaku, nespravedlnosti. Že rezignace na utr-
pení druhých není křesťanská, je natolik evidentní, 
že jsem považoval za dostačující jednu jednoduchou 
poznámku. Navíc jsem se nezabýval „revoltou“ obec-
ně, ale Camusovou knihou Člověk revoltující, v níž se 
autor snaží každý lidský postoj hodný tohoto jména 
opřít o metafyzickou revoltu, tj. koneckonců o revoltu 
proti Bohu. 

Kristus se jistě bouřil proti slepému osudu, proti 
fatalitě bez tváře a bez lásky, proti všem formám vněj-
šího i vnitřního zotročování. A jeho vzpoura nás uči-
nila svobodnými. Ale on sám, poslušný až k smrti, a to 
k smrti kříže, nám v horoucí lásce k Otci ukázal nej-
vyšší úkon naší znovunalezené svobody. A právě toto 
Camus odmítá, právě vůči tomu staví svoji revoltu.

Není nutné, aby křesťané na základě jednoho dvoj-
značného slova byli přesvědčeni, že jsou ve shodě s Ca-
musem. Sám učinil vše proto, aby byla vyloučena zá-
měna, která by odporovala jeho jasnému vidění stejně 
jako jeho loajalitě.

Poznámky:
1 Albert Camus, L’Homme révolté, Gallimard 1951. (Česky 

Český spisovatel 1995.) 
2 V Poznámce o revoltě (L’Existence, 1945) Camus tvrdil, že se 

člověk nebouří proti Bohu, ale proti lidskému údělu. „Myšlenka, 
pozdější(?), že toto mu mohlo být ‚učiněno‘ (Bohem), náleží 
do oblasti výkladů a hypotéz…, které se nedají konfrontovat se 
zkušeností.“ Camus tento postoj nezměnil? Dnes v Bohu odhaluje 
„otce smrti a největší možné pohoršení“. „Revolta si ostatně 
nepředstavuje sebe samu jinak než proti někomu. Pojem osobního 
Boha, stvořitele, a tedy zodpovědného za všechny věci, poskytuje 
lidskému protestu pouze jeho smysl.“ Ale potom vyvstává nová 
obtíž: můžeme být ateisty a zároveň vzbouřenci proti Bohu? Tím, že 

se stavíme proti Bohu, předpokládáme jeho existenci. Camus nyní 
připouští, že revolta není vždy především ateistická; ale ateistickou 
se stává, neboť jakmile podrobuje Boha lidskému soudu, dochází 
nakonec k tomu, že Jej chápe jako sobě rovného. Bůh přestává 
být transcendentní, přestává už být Bohem. A revolta ztrácí svůj 
objekt. Je třeba se správně rozhodnout mezi revoltou a ateismem. 
Když Sancho Panza upozorní Dona Quijota, že domnělým obrem 
je větrný mlýn, rozvazuje důmyslný rytíř své brnění. Je-li Bůh 
mýtus, revolta je bláznovství, které je třeba léčit. Postoj Malrauxe 
vyvolává stejnou kritiku. Ze současných revoltujících se nám 
Marcel Jouhandeau jeví mezi těmi, kdo vystupují proti Bohu, 
jako jediný logický, neboť velice silně potvrzuje jeho existenci. 

3 Camus už naznačil tento sklon k souhlasu, někdy dokonce ke 
konformismu, u básníků a teoretiků jako Lautréamont, Rimbaud, 
Nietzsche.

4 Křesťanství, říká nám Camus, není v této katastrofě prosto 
zodpovědnosti. Nepoložilo jako první „důraz na dějiny“? 
Odtrhlo člověka od přítomnosti, a tím jej soustředilo na budoucí 
divinizaci. Viděno velice sumárně, neboť křesťanství není „čirým 
pnutím ke království, které má nadejít“. Nijak neobětovává 
přítomnost jako marxismus. A křesťan může uniknout závrati 
z dějin právě proto, že je ukotven v přítomné věčnosti. Camus se 
nám zde jeví dost rozpačitý. Má v úmyslu, jak ještě uvidíme, držet 
se mezi věčností a dějinami a, bez opory v Bohu, nenechat se 
strhnout „horizontálními náboženstvími naší doby“. Ale nenapsal 
právě on, že „budoucnost je jedinou transcendencí lidí bez Boha“? 

Z francouzštiny přeložil Josef Mlejnek.

André Blanchet, S.J. (1899–1973), člen Tovaryšstva Ježíšo-
va, ve své době nejvýznamnější francouzský literární kritik. 
Obsáhlý třísvazkový výbor La littérature et le spirituel zahr-
nuje studie a eseje věnované spisovatelům různých dob, 
autorům duchovně spřízněným (Pascal, Jacob, Claudel), 
ale i těm, kteří patřili k jiným proudům a směrům nebo 
zaujímali odlišná stanoviska (Camus, Malraux, Sartre). Roz-
bor knihy Alberta Camuse Člověk revoltující vyšel v prvním 
svazku jeho sebraných esejů a kritik La litterature et le spiri-
tuel, Aubier, Paříž 1959, s. 233–249.
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První číslo Kontextů 2013 přineslo část rozhovoru, kte-
rý jsme se Zbyňkem Hejdou vedli před několika lety 
na jeho vysočinské chalupě v Horní Vsi u Horní Ce-
rekve. Na počátku letošního jara jsme se domluvili, že 
se budeme postupně scházet a náš rozhovor doplňo-
vat. Nabádal mě, abych si s dalšími otázkami pospíšil, 
dokud si ještě něco pamatuje. Ale jeho paměť zůsta-
la přesná a konkrétní. Vzhledem k jeho horšícímu se 
zdravotnímu stavu však k tomu už nedošlo. V posled-
ním dvacetiletí prodělal řadu vážných onemocnění, ale 
vždy se z nich zotavil. A duchovní vnímavost a čilost 
v něm zůstávala neporušena téměř až do konce. Blá-
hově jsem předpokládal, že překoná i zdravotní potíže, 
které v posledních dvou letech zesílily. Ale nestalo se 
tak. Básník odešel obklopen láskou a péčí svých nej-
bližších v sobotu 16. listopadu v sedm hodin ráno. 

Rozloučili jsme se s ním 22. listopadu v kostele 
sv. Markéty na Břevnově. Shodou okolností letos vy-
šlo nové souborné vydání jeho básní – v jednom svaz-
ku. Rozhodně nepatřil mezi ty, kdo vychrlí každý rok 
minimálně jednu sbírku, jako by si byl vědom me-
menta Czesława Miłosze, že by se verše „měly psát … 
pouze s trýznivým puzením a s nadějí, že dobří ducho-
vé, ne zlí, si nás vybrali za svůj nástroj“. S Hejdovými 
básněmi jsem se poprvé setkal v polovině šedesátých 
let, když vyšly v časopise Tvář. Jako řada mých vrstev-
níků jsem tehdy byl okouzlen dílem Vladimíra Hola-
na – předválečným i pozdním, nám tehdy současným. 
Ostatní básníky zcela zastínil. Z holanovského zatmě-
ní mne probudilo setkání s verši Zbyňka Hejdy. Dala 
se v nich tušit demlovská zapomenutá světla i obrysy 
krajiny, kterou jsem v té době ještě neznal. Není náho-
dou, že i v poměrně volných šedesátých letech potkal 

Hejdovu poezii podobný osud jako Demlovu v letech 
třicátých. V jejich případě nešlo o „boření odvěkých 
tabu“, jímž se dnes holedbají spíše prostřední auto-
ři, ale o poslušnost vnitřnímu hlasu i zraku – z jejich 
vzájemného prolnutí, které se děje někde až u pod-
světních vod, vystupovaly magické, žhnoucí obra-
zy, v celém rozpětí velkého původního talentu. Kru-
té ve své snové nevinnosti, syrové a přitom snadno 

Za Zbyňkem Hejdou
2. února 1930 – 16. listopadu 2013

J M

Zbyněk Hejda. Foto: Bohdan Holomíček. 
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zaplašitelné – jako sen. A ve vidění přímé: co Hejda 
v poezii bytostně nesnášel, byly lepkavé dvojsmys-
ly. Jeho básně byly i v uvolněných šedesátých letech 
prakticky nedosažitelné, neboť měl potíže u vydavate-
lů, kteří požadovali, aby ze sbírky údajně pohoršující 
řádky vyhodil, nebo alespoň přidal nějaký konformní 
vývažek, na což básník pochopitelně nepřistoupil. Ve 
Tváři mne nejvíce oslovila báseň Hrůz kolem. Nikdy 
předtím ani potom jsem to neudělal, ale závěrečné ver-
še jsem si tehdy barbarsky podtrhl perem. 

Zbyněk Hejda byl pro mne inspirativní osobou 
i jako historik nebo spíše �losof dějin, českých dě-
jin. Jeho studie O některých tabu v české historiogra-
�i, která se opět – kde jinde – objevila v Tváři, nebyla 
jen oportunním vylepšením o�ciálního výkladu, ale 
byla výzvou, v zájmu pravdy, k zásadnímu rozchodu 
s ním. V šedesátých letech jsme mnohem lépe věděli, 
co nechceme, než to, co chceme. I díky Hejdovi mohl 
náš vzdor postupně nabývat kladné, „pozitivní“ po-
doby i obsahu hned od počátku. Hejdova studie byla 
ovšem v konci šedesátých let osamoceným „marným 
voláním“. Tvář byla záhy poté zakázána, všechny lži, 
které ve své studii odhalil, se v normalizačním dvaceti-
letí jen utvrdily. Ale potřeba se s nimi vyrovnat se pro-
mítla i do dokumentu Charty 77 nazvaném Právo na 
dějiny, na jehož „nevyváženost“ tehdy nejvíce žehrali 
ti, kdo zůstávali v zajetí českého nacionalistického pa-
radigmatu, včetně jeho internacionalistického převo-
du. Podněty Hejdovy studie byly pro mne inspirujícím 
vodítkem nejen při vlastním postupném vyrovnávání 
se s myšlenkovými stereotypy a představami, které člo-
věku obyčejně vkládá do vínku škola, rodina a dům, 
ale před více než třiceti lety i při psaní polemiky s ese-
jem Milana Kundery Oloupený Západ, který byl při vší 
své naléhavosti a eleganci poznamenán řadou typicky 
českých simpli�kací. Tato polemika vyšla v prvním čís-
le nového samizdatového časopisu Střední Evropa, kte-
rý jsme v roce 1984 založili v Praze s Rudolfem Kuče-
rou. Dá se říci, že na „odkaz“ Hejdovy studie navazoval 
v mnohém a podstatném celý časopis.

Osobně jsem se s básníkem a jeho ženou Suzette 
poprvé setkal někdy kolem roku 1980 v Dolním Měs-
tě pod Lipnicí na chalupě u našeho společného příte-
le Sergeje Machonina, který připravil Zbyňkovy nové 

básně k neo�ciálnímu vydání. Ale bylo to jen krátké 
setkání, více jsme se sblížili až v polovině osmdesátých 
let v Praze při vydávání Střední Evropy. Zbyněk Hej-
da s námi spolupracoval od druhého ročníku; záleželo 
mu na tom, aby Střední Evropa byla více časopisem než 
sborníkem studií a aby také byla více kulturní a histo-
rickou revuí než politickou tribunou. Pozdější předse-
da redakční rady také přispíval do časopisu svými úva-
hami a polemikami. V redakční radě jsme se postupně, 
to už v době po listopadu 1989, scházeli také s Bohu-
milem Doležalem, Emanuelem Mandlerem, Josefem 
Forbelským, Jánem Mlynárikem, Nikolajem Stankovi-
čem, Janem Patočkou, Milanem Kubesem a dalšími. 

Někdy na jaře roku 1990 se vrátil do Prahy exilový 
�losof Mikuláš Lobkowicz, někdejší rektor mnichov-
ské univerzity, a přál si se obeznámit se situací čes-
ké vzdělanosti mimo o�ciální struktury. Měli jsme se 
s ním sejít, Zbyněk Hejda a já, v hotelu Praha na Vác-
lavském náměstí. Sešli jsme se spolu asi hodinu před 
setkáním, abychom na nic důležitého nezapomněli. 
Profesor Lobkowicz ovšem nepřišel sám, ale v dopro-
vodu ing. Aleny Hromádkové, která jej stihla někde 
odchytit. Od ní se dozvěděl, že za bývalého režimu 
pašovala do Čech díla britských konzervativních mys-
litelů, která pak bystré české disidenty inspirovala k za-
ložení časopisu Střední Evropa, a řadu jiných, v jejích 
očích jistě cenných, leč dosti zavádějících informací. 
Se Zbyňkem jsme si několikrát stačili vyměnit útrpné 
pohledy. Hodina určená k setkání s předním českým 
katolickým myslitelem uplynula v tomto lehce kon-
verzačním tónu a on nám dvěma už stihl jen doporu-
čit, abychom více spolupracovali s inteligentními a ne-
zatíženými představiteli levice. 

Setkání s Alainem Besançonem o rok a půl poz-
ději dopadlo nepoměrně lépe. Přijel tehdy do Prahy 
na konferenci o zločinech komunismu. Sešli jsme se 
s �losofem večer u Hejdů v jejich holešovickém bytě. 
Tvrdil, že jsme v listopadu 1989 měli účinně odstavit 
všechny činitele bývalého režimu, a to i za cenu pří-
padné internace několika tisíc lidí, a že se nám vel-
korysost na nepravém místě nemusí vyplatit. Jak vi-
díme dnes, nevyplatila se. Setkání bylo ovšem velmi 
srdečné, Besançon při něm poskytl našemu časopisu 
rozhovor. 
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Když jsem si před časem přečetl Hejdovu Cestu 
k Cerekvi, deníkové záznamy z let 1960–1962, denní 
doplněk k „nočním“ textům, které v té době vznikaly, 
znovu jsem si uvědomil jeho sepětí s Vysočinou, kra-
jem, v němž se nenarodil, ale s nímž je srostlý svým 
dětstvím. V našem prvním rozhovoru, který vyšel 
v roce 1996 v Lidových novinách, mi básník řekl: „Vy-
sočina mě fascinovala, protože byla jiná. Její jinakost 
jsem od počátku pociťoval velice zřetelně, a to nejen po 
jazykové stránce. Tamní krajina byla daleko archaič-
tější, mnohem členitější, ale i kamenitější. Zachovaly 
se tam ještě brody, u Hradce už nic takového k vidě-
ní nebylo. Nepřitahovala mě jenom krajina, ale i li-
dé. Moji příbuzní se vesměs vyznačovali přirozeným 
vypravěčským darem: trávil jsem celé večery v jejich 
kruhu a naslouchal nejrůznějším příběhům. Vysočinu 
vnímám jako druhý domov, má pro mě svým způso-
bem větší význam než mé rodné město.“ 

S Vysočinou, z její „reynkovské“ strany, jsem se za-
čal pozvolna sbližovat počátkem šedesátých let. První 
roky jsem jezdil za rodiči jenom na prázdniny. Jednou 
jsme si se Zbyňkem Hejdou povídali o tom, kde Vyso-
čina končí a kde začíná. V dětství přijíždíval do Horní 
Vsi vlakem od Pardubic a tvrdil, že z této strany Vy-
sočina začíná už někde u Vrbatova Kostelce. Pozdě-
ji, v dospělém věku, přijížděl do Vsi vlakem od Pra-
hy a od Jihlavy. Shodli jsme se, že je docela možné, že 
jsme na konci prázdnin roku 1962 jeli do Prahy spo-
lečně v jednom vlaku. Aniž bychom se znali a o sobě 
věděli. 

Když před dvanácti lety odešel náš společný přítel 
Nikolaj Stankovič, uvědomil jsem si, že jsme neby-
li blízkými přáteli – nepojila nás příslušnost ke gene-
raci a také jsme se poznali poměrně pozdě. Byli jsme 
však přáteli na blízko, neboť nás spojovaly nezvažitel-
né věci – nejen hodnoty, ale také duchovní ctnosti. 
Totéž se odvažuji tvrdit o Zbyňku Hejdovi. Byl a zů-
stává pro mne příkladem neoddělitelnosti básníka od 
lidské existence. 

Josef Mlejnek, básník, kritik a překladatel.

Z POEZIE ZBYŇKA HEJDY

Hrůz kolem

Hrůz kolem jako zapálených
svic na kvetoucí louce.
Zvedne se z trávy žena
a z bílých ňader dým
a v očích něco zeleného,
co narostlo,
nebo jestli to padá
jako zelená voda.

Zdálky sem doutná
hudba pohřební.
Pár koní.
Až tam za půlnoc
když zařehtají koně
a z hřív jim padá prach
a z břich
útroby hrnou…
A potom
někdo se sekyrou
jde blíž
a pak,
jak vzrůstá k ráně,
splyne s oblohou.

(A tady všude muziky je plno)
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Van večera je mírný

Van večera je mírný.
Pozdní světlo naposled na bílé zdi.
Nádherný večerní stín dávají háje oliv,
barvy měknou, všude je hněď a temná zlatistá zeleň.
Pán už je tu, se svými prodlévá ve stínu zahrady.
Nastává noc.
Ptáci tichnou. Světla hasnou.
Temní noční obloha.
Přichází spánek po dlouhém dni. 
A tu
listím stromů zachvěje vítr.
Obloha prudce klesá.
Stromy trčí v tmě.
Trn trne v příští ráně. Padá seshora opuštěnost.
Mlčení jako za trest.
Hlas pohlcuje marně tma. 
Všechno spí.
Úzkostí srdce se zmítá ten zvon.
Nikde nikdo, Bože.

(Lady Felthamová )

Vzpomínka na Máchu a na Josefa Šímu

Na konci života
ničím si nebýt jist,
jen tím jediným, jenom tím:
v hospodě hlouček pohřebních hostí,
z Šímova obrazu lehounký mrak
se lehounce převalí po luně.
Máchova luna, luna úplná!
Po lůně věčný hlad!
Teprve teď, teprv až teď se úplně oddělím od lůna
za skřípavé hudby zavíraných vrat. 

(Valse mélancolique)

Variace na Blatného

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

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

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

(Valse mélancolique)

Sen

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

(Valse mélancolique)
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 „Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízenos-
tí. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mu-
žem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen 
Adam a pak Eva.“ (1 Tm 2,11–13)

V novozákonním listu Timoteovi, jakési příručce cír-
kevní správy, v kapitole o biskupech doporučuje pi-
satel dopisu (hned poté, co zakázal ženám učit), aby 
biskup křesťanské církve byl bezúhonný, jen jednou 
ženatý, střídmý, pohostinný a vlídný. Musí se umět 
starat o svou rodinu, v žádném případě to nesmí být 
rváč nebo pijan. Katolická i pravoslavná tradice se 
v jednom bodě z vypočítaných biskupských ctnos-
tí odchyluje od tohoto apoštolského pokynu, zřej-
mě podle hesla: Pokud je něco příliš náročné, učiň-
me to ještě náročnější! Ale budiž: z týchž biblických 
spisů lze doložit upřednostnění celibátu před manžel-
stvím z důvodu „volného času a mysli“ pro záležitosti 
evangelia. Jsou však ctihodné církevní tradice, které se 
listu Timoteovi poctivě drží. K nim patří především 
anglikánství. Tato křesťanská církev je vlastně skupi-
nou církví, které vznikly z působení Církve anglické 
(Church of England) a které jsou založeny – podob-
ně jako katolicismus – na biskupském principu. Dnes 
je obtížné se v tomto názorově a organizačně různo-
rodém světě světového anglikanismu vyznat. Vědomí 
střední cesty, typické pro tuto větev křesťanství, již dáv-
no překryla doktrinální i kázeňská speci�ka a odlišné 
akcenty. V každém případě by se ale anglikánští bisku-
pové a vůbec duchovní měli oženit podle citovaného 
Pavlova nařízení (složitou otázku autorství listu Timo-
teovi ponechávám stranou, není v této souvislosti 
podstatná).

Cherchez la famme!
Kariéra kaplana Slopa

J H

V 19. století psal své romány o konkrétních po-
dobách ostrovního anglikanismu pozoruhodný „vikto-
rián“ Anthony Trollope (1815–1882), nebo lépe ře-
čeno, napsal přímo románovou sérii, nenapodobi-
telně přibližující reálný svět biskupských, vikářských 
a kaplanských sídel s jejich obyvateli – duchovenstvem 
všech funkcí a charakterových typů. Stejně, ba možná 
ještě lépe tento autor popsal svět dam, paní a dívek, 
který se s oním kněžským prolnul. 

Román Barchesterské věže je širokým plátnem, na 
němž malíř-spisovatel zobrazil skupinu osob a jejich 
životní příběhy. Srovnání s malířstvím není tak nepří-
padné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Představ-
te si namalovanou skupinu osob, kde vás každá nějak 
zaujme, ať již svým vzezřením, činností, nebo svým 
vztahem k okolním postavám. Nemohli byste se ale 
rozhodnout, která osobnost je centrální. Malíř by ne-
byl z rodu těch, kteří osvětlují jedinou konkrétní scé-
nu, spíše by nasvětlil hned několik míst obrazu součas-
ně. Na první pohled to vypadá, jako by hlavní (roman-
tickou) roli hrál nejsympatičtější pár – vdova Eleonora 
a teolog Arabin, ale po bližším zkoumání zjistíme, že 
podobně významné jsou i jiné páry nebo jednotlivé 
osoby. Biskupští manželé Proudieovi, otec Eleonořin 
pan Harding, nemocná, leč šarmantní svůdnice Made-
lina, nebo na první pohled protivný kaplan – pan Slo-
pe. Bez něho by román neměl „hlavního padoucha“, 
jak se říká v Čechách a na Moravě po Limonádovém 
Joeovi, proto by ani neměl potřebné napětí.

Je tudíž možno stručně převyprávět obsah romá-
nu očima pana Obadiáše Slopa. Je to muž mladšího 
středního věku, nepříliš vzhledný, ale o to více ambi-
ciózní. Jeho snem je církevní kariéra a během románu 
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se štěstěna přiklání občas i na jeho stranu a chvílemi 
to vypadá, jako by svého snu měl dosáhnout. Slope tu-
díž slaví drobná vítězství, když se stane pravou rukou 
biskupa a když se snaží pozměnit chod barchesterské 
diecéze. Nakonec se mu to ale nezdaří, protože jeho 
protivník je de facto neporazitelný. První osudovou 
ženou jeho příběhu je totiž biskupova manželka, paní 
Proudieová. Je tou, která chce mít absolutní vládu nad 
svým mužem a jeho duchovenským úřadem. Drobná 
vítězství, která se týkají určitých reforem úřadů a per-
sonální politiky, musí nutně skončit �nální Slopovou 
prohrou. Ta je způsobena i dalšími okolnostmi – jako 
ve správném anglickém románu si i Slope hledá man-
želku, ovšemže nešikovně. Nejprve se dvoří „nemocné 
potvoře“ Madelině Neroni, která si s ním však pouze 
hraje, a posléze vyzná lásku sličné vdově Eleonoře Bol-
dové, která však je již zamilována do jiného duchovní-
ho, intelektuálního Arabina. Na začátku románu je ale 
Slope naplněn nadějemi ve všech směrech: 

„Barchesterským biskupem bude tedy on, kaplan Slope. 
K tomu se rozhodl; a buďme k panu kaplanovi Slopovi 
spravedliví: k tomu, aby svému odhodlání dostál, měl 
odvahu i výdrž. Věděl, že ho čeká tvrdý boj, neboť po 
moci a přízni diecéze bude právě tak bažit i jiná velká 
osobnost – paní Proudieová – i ona bude v Barchesteru 
chtít dělat biskupa. Kaplan Slope si však namlouval, že 
dámu dokáže přelstít. Ta musí hodně pobývat v Londý-
ně, kdežto on bude neustále na místě. Jí nutně leccos 
ujde, kdežto on bude o diecézi vědět vše. Zprvu bude 
bezpochyby muset pochlebovat a úlisně se vemlouvat, 
v lecčems i třeba ustoupit. Že však nakonec slavně zví-
tězí, o tom nepochyboval. Selžou-li všechny ostatní pro-
středky, třeba se spojí s biskupem proti jeho choti, vlije 
do toho nebožáka odvahu, vypáčí kořen ženiny moci 
a muže z jejích tenat vysvobodí.“ (s. 29)

Jednou z hlavních linií románu je tedy tento na-
plánovaný boj a jeho různé podoby. Autor se zřejmě 
upřímně bavil při psaní těch partií románu, které vy-
stihují povahu osobní moci (často domnělé) biskup-
ského kaplana a moci (skutečné) paní Proudieové. 
Dává nahlédnout do nitra jednajících postav, do je-
jich motivů a rozhodování. Trollope byl mistrem po-

pisu charakterů, jejich předností i vad. Dává prostor 
detailu, zajímají ho změny chování, okamžité impul-
zy, ale i přetvářka a konkrétní schopnosti zobrazených 
postav ovlivňovat bližní.

„V místnosti zavládlo hrobové ticho. Kaplan Slope se 
zvedl a stál s rukou na opěradle křesla, tváře se zprvu 
moc velebně a po chvíli moc nasupeně. Paní Proudieo-
vá stála tak, jak se původně postavila, tj. u kraje psacího 
stolu a při výslechu svého soka udeřila do stolu bezmála 
větší nežli ženskou silou. Biskup seděl v křesle a nečinně 
přihlížel, upíraje pohled hned na svou choť, hned zas na 
kaplana, jak se střídavě vrhali do bitevní vřavy. Co by za 
to dal, kdyby si to ti dva mohli rozdat mezi sebou a on 
sám se do toho vůbec nemusel míchat; utkat se tak, aby, 
pokud jde o věci diecéze, jeden toho druhého dočista 
ubil a on pak jasně věděl, kým se má nechat vést. V kaž-
dém případě by zavládl příjemný klid; měl-li však pan 
biskup přání, kdo by měl vyhrát, pak to přání rozhodně 
nebylo namířeno v neprospěch kaplana.“ (s. 227)

Biskup ovšem časem svůj náhled změní. Pan Slo-
pe mu nakonec nezajišťuje manželské zázemí včetně 
důležité ložnice i neméně důležité jídelny a biskup 
dá přednost zcela a bez výhrad postavení „pod pan-
to�em“. Paní Proudieová nakonec slaví slavné vítěz-
ství nad kaplanem i nad vlastním slabošským mužem 
a stává se pravou vládkyní biskupského sídla a duší jeho 
duchovního i organizačního směřování. Není dokon-
ce ani ženou v pozadí, která de facto ovládá muže pro-
střednictvím svého neviditelného vlivu (taková situace 
může často nastat v církvích, které ženu ostentativně 
do duchovenských funkcí nepřipouštějí, jako je tomu 
v římském katolicismu), ale naopak zcela explicitně, 
viditelně a jednoznačně. To paní rozhoduje v domě, 
nikoli pán!

Autor ji nakonec výstižně připodobní k řecké čaro-
dějce Médei, v níž není ani stopy po milosrdenství k bý-
valému spojenci a nyní úhlavnímu nepříteli. Řecká báje 
o Argonautech, zlatém rounu a proradném Iásonovi na-
byla tudíž ve viktoriánské Anglii nové aktualizace:

„A pak se hyena rozchechtala. Takové uspořádání jí 
má být vhod! Má jí být vhod, že by z jejího nepřítele 
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udělali děkana s dvanácti sty liber ročně! To Medea, 
když popisuje zvyky ve své otčině (…), ujišťuje svého 
užaslého posluchače, že v její zemi se zajatci jedí. „Vy 
je propouštíte!“ diví se Medea. „Ba věru ano,“ odvětí 
mírný Řek. „U nás je jíme!“ praví s děsivou důrazností 
Kolchiďanka. Paní Proudieová byla Medeou Barcheste-
ru; tu ani nenapadne, aby Slopa nesnědla! Odpustit mu! 
Jen aby se ho zbavili? Udělat ho děkanem! V její otčině 
se se zajatci takto nenakládá, aspoň ne mezi lidmi jejího 
druhu! Slope se žádného takového slitování nadít nemů-
že; ta ho obere až do kosti.“ (s. 309)

Mohlo by se na první pohled zdát, že Trollope si 
tropí jenom legraci a že vnímá anglikánský svět priz-
matem osobních půtek a rozbrojů osobní povahy. To 
by však nebyla úplná pravda. Jeho román je napl-
něn psychologickými postřehy i podnětnými úvaha-
mi nad strukturou a vývojem konkrétních anglikán-
ských obcí. Dokonce na svém plátně plném osobních 
charakterů zachytil církevní vývoj, který se v polovi-
ně 19. století rozpínal od konzervativních pozic, há-
jících pokojný život bez větších změn, přes katolické 
nástrahy v podobě Oxfordského hnutí (kterému pod-
léhá kladný hrdina románu, oxfordský teolog Arabin) 
až k razantním návrhům změn, jejichž zastáncem je 
právě kaplan Slope. Jádrem proměny náboženského 
života podle Slopa má být návrat k přísnějším for-
mám zbožnosti, ke strohému životu podle Písma, 
vyloženému v dlouhých kázáních. Trollope si ovšem 
neodpustí, aby tuto podobu reformačního zápalu ne-
zkarikoval. Slopovy pokusy jsou sice modernizační, 
ale současně nudné a vycházejí nikoli z potřeb sku-
tečného života, ale jsou nalinkovány od psacího sto-
lu. Jeho kázání jsou až příliš dlouhá, návrhy na úpra-
vy liturgie nevycházejí z osvědčených lidových forem, 
důraz na nové formy aktivní církevní služby jsou až 
příliš podřízeny jeho osobním zájmům. Paní Prou-
dieová, biskupova manželka, je nejdříve nadšena jeho 
činorodostí, pak je ale zklamána nezměrnou ctižádos-
tí a uhájí si svá práva, k nimž patří být hlavou svého 
manželství i diecéze.

Nedosti na tom. Slope na své cestě za kariérou nara-
zí na další osudovou ženu. Jeho náraz je v tomto přípa-
dě o to horší, neboť se do této ženy zamiluje. Respekti-

ve, ačkoli sebe sama o tom stále přesvědčuje, nedokáže 
svou vášeň ovládnout. Objektem jeho touhy se totiž 
stala jedna z nejzajímavějších postav románu, signo-
ra Madelina Neroni, která sice patřila k dobré anglic-
ké rodině, ale na svých italských záletech se nešťastně 
provdala za dobrodruha, který ji opustil. Její úchvatná 
krása je sice do jisté míry ničena jejím (poněkud zve-
ličeným) postižením nohou, což jí sice brání se stan-
dardně pohybovat, nikterak jí to však nebrání ve spor-
tovních výkonech, k nimž patří především získávání 
mužů krásou obličeje a vyvoláváním soucitu. Tomuto 
svůdnému kouzlu propadne i kaplan Slope. Madelina 
si s ním dlouho pohrává jako kočka s myší, neboť ho 
při své inteligenci zcela prohlédne. Hned je jí jasné, že 
se v něm sváří vášeň s velice racionální snahou uspo-
řádat si své životní záležitosti co možná nejvýhodněji. 
Navíc je schopna odhalit i jeho největší slabinu, totiž 
jeho duchovní pokrytectví:

„Slope v nitru tvrdě zápolil, aby odvrhl poskvrnu, jíž, jak 
cítil, hanobí svou duši. Snažil se od zlověstné sirény, jež 
ho očarovala, odpoutat. Ale nedařilo se mu to. Svobodné 
srdce si neudržel. Od lásky k této spanilé bytosti čekal 
úchvatnou radost a už nyní zjišťoval, že mu přináší málo 
jiného než zklamání a výčitky. Narazil na plod Mrtvého 
moře, který byl na pohled tak něžný a rozkošný, avšak 
na chuť tak hořký a odporný. Přiložil to granátové jabl-
ko k ústům a ono se mu mezi zuby proměnilo v popel. 
A přece se nedokázal odtrhnout.“ (s. 246)

Kreslila Anička Balíková.
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Ani u této ženy nakonec Slope neuspěje, ani tuto 
svou milenku nezvládne. Je totiž příliš inteligentní, 
příliš vycvičená na lov slabšího pohlaví, příliš obeznalá 
s mužskými slabostmi. Je to sice žena-vamp, žena, kte-
rá se také neštítí různých intrik, je ale přejná a velkory-
sá. To se projeví i v tom, že velkodušně přestane Slopa 
trápit, a dokonce se stane strůjkyní manželského štěstí 
jiné ženy románu, ctnostné vdovy Eleonory Boldové. 
Madeline je tedy Siréna, ale na rozdíl od svých řeckých 
sester, které se pokoušely svést samotného Odyssea, 
disponuje křesťanským milosrdenstvím.

A třetí žena v cestě za Slopovou kariérou? Ta vypa-
dala pro kaplana jako nejnadějnější partie. Ctnostná, 
pěkná a zaopatřená vdova po pastorovi s malým dítě-
tem, Eleonora Boldová, zpočátku vypadá, jako by jí 
nebyla odulá tvář Obadiáše Slopa proti mysli. Ve své 
dobrotě se ho totiž zastává proti všem, kteří v děkanství 
prokoukli jeho spády, což je – jak jinak, jsme v anglic-
kém románu – vysvětlováno jako náklonnost vedoucí 
k brzkému uzavření sňatku. I tento plán však Obadiá-
šovi zhatí láska, v tomto případě však nikoli jeho. Na 
scéně se objevil schopný kladný a zdatný hrdina, který 
se z Oxfordu dostane na faru u Svatého Ewolda v bar-
chesterské diecézi a začne se postupně seznamovat s je-
jími obyvateli. Padne mu ihned do oka bohabojná, leč 
sebevědomá Eleonora, i když je nutno překonat mnoho 
nástrah, aby si oba padli do náruče. K nástrahám je za-
potřebí především započítat snahy kaplana Slopa, kte-
ré vedou k tomu, aby mu Eleonora byla po vůli a sta-
la se jeho ženou. Se zlou se však potáže, když ji osloví 
v záchvatu (částečně hraného) milostného roztoužení. 
Byť dobře vychována, po poněkud drsnějším vyznání 
muže, jehož city nemůže opětovat, zpolíčkuje:

„Bezvýhradně ji hájit nelze, nicméně lze tvrdit, že není 
žádná rozverná holčice, že na laškování si nepotrpí a ani 
boxerské sklony že nemá. Bylo by si vroucně přáti, aby 
byla Slopa po tváři nepleskla. Zadala si tím a slevila ze 
své důstojnosti. Kdyby tak chodila do školy v Belgravii, 
byla vychována přísnějším mentorem, než byl její milu-
jící papá, nebo žila déle pod vládou manžela, mohla se 
snad této veliké chyby vyvarovat. Takto byla pro ni pro-
vokace příliš silná, pokušení okamžitě se vzepřít uráž-
ce příliš mocné. Příliš ji ovládl pocit nezávislosti, pocit 

pro každou mladou ženu nebezpečný, ale takový, jemuž 
holdovat ji její postavení obzvlášť svádělo. A navíc, páně 
Slopův obličej, účinkem vypitého vína víc než obvykle 
zbrunátnělý, jenž se culil a špulil pseudozbožností a něž-
nými grimasami, si o takový trest zřejmě zvlášť říkal. 
Správně také pudově vycítila, jaký je to člověk; takového 
že lze pokárat jen tak a nijak jinak.“ (s 373)

Pokud jsme spolu s Trollopem nazvali paní Prou-
diovou Médeou, krásnou i handicapovanou „lovkyni 
mužů“ Madelinu Sirénou, pak bychom zřejmě mohli 
nazvat paní Eleonoru nejspíše bohyní Athénou. Jejími 
ctnostmi byla statečnost, moudrost a síla. Jen v jedné 
věci nechtěla paní Boldová svou řeckou ochránkyni 
následovat. Ani nezůstala pannou, ani nechtěla zůstat 
vdovou. Po pádných ranách uštědřených kaplanu Slo-
povi padla do náruče sympatickému Arabinovi, kte-
rý se navíc stává děkanem – zastoupil tak nešťastného 
Slopa hned ve dvou vytoužených funkcích najednou.

Z těchto tří ženských bytostí a jejích působení na 
jeho osud se již kaplan Slope nevzpamatoval. Respekti-
ve se vzpamatoval rychle, ale pochopil, že u barchester-
ské katedrály mu už štěstí nevykvete. Trollope ho nako-
nec nazval kočkou, která vždycky dopadne na všechny 
čtyři – i po pádu z velké výšky. Nakonec se probojoval 
do Londýna, oženil se s dcerou cukráře, usadil se v do-
mě na Baker Street a domohl se i slušného bene�cia 
v blízkém kostele, kde pronášel svá dlouhá kázání, pro 
něž se našly i pozorné uši místních dam.

Anglické romány 19. století nastolují ve své větši-
ně otázku (ne)ctnosti, (ne)čestnosti, (ne)spravedlnos-
ti a v neposlední řadě lásky či její absence. Klíčový je 
též u nich problém vztahu životních „sociálních“ rolí 
a vášní i jejich sladění v konkrétních situacích. Otázka 
ctnosti či jejího opaku patří na druhé straně k celé �lo-
zo�cké tradici Západu, není to jen anglické speci�kum. 
Ve všech kulturách je ctností statečnost a ta, jak se zdá, 
nechybí ani Slopovi. Jeho základním problémem je spí-
še jistý druh falešnosti, projevující se i v náboženských 
záležitostech, a pak nepřiměřená ctižádostivost a cíle-
vědomost kombinovaná s přílišnou kalkulací vlastních 
výhod. Trollope ale vcelku úspěšně odolává předsta-
vě vylíčit Obadiáše Slopa jako netvora. Jeho humor je 
laskavý, jeho kritika shovívavá, jeho ironie objasňující, 



66 Kontexty 6/2013 67Literatura

nikoli nepřátelská. Román se tudíž čte jako „jedna bá-
seň“. Autorova schopnost postřehnout jemné nuance 
lidské psychiky a nekončící boj s vlastním svědomím 
činí z Anthonyho Trollopa jednoho z nejlepších roma-
nopisců 19. století vůbec.

Nebylo by ovšem vhodné brát jeho způsob psaní 
jen jako britský standard, jako anglický kvalitní čaj 
o páté. Jeho texty obsahují pod příkrovem poklidné-
ho vyprávění, popisů a úvah mnoho zajímavých, velmi 
moderních postřehů.

K nejzajímavějším z nich patří právě vystižení žen-
ských povah. Skoro všechny z nich, jak bylo řečeno, 
jsou sebevědomé osobnosti, překračující v mnohém 
schematické vzory žen z 19. století, točících se kolem 
manžela, kuchyně a dětí, popřípadě kolem zpovědni-
ce a pod kazatelnou. Zastavme se chvíli ještě u příkla-
du vdovy Eleonory, u jejího postavení a jejího hledání 
dalšího životního partnera. 

Vdovství bylo již v 19. století docela běžnou zále-
žitostí, úmrtnost mužů byla již tehdy častější. Vdovec 
měl samozřejmě víc možností k uzavření nového man-
želství než žena v podobném postavení. Naše hrdinka 
je ale ještě „zachovalá“, muž ji opustil velmi brzy, takže 
její šance byla velice vysoká. Trollope nás také impli-
citně uvádí do sociální vrstvy, kde jsou možnosti vdov 
vysoké už proto, že se jedná o soudržnou sociální sku-
pinu (duchovenstvo) a kde jsou vyvinuty mechanismy 
k získávání nových partnerů. K takovým mechanis-
mům patří i zájem bezprostředního okolí, především 
přítelkyň a kamarádek, případně žen-dohazovaček, ře-
čeno dnešní terminologií. Důležitá byla samozřejmě 
okolnost, zda byly vdovy hmotně zabezpečené – pak 
jejich šance získat nového manžela rostly. Historiko-
vé a historičky nás přesvědčují o skutečnosti, že vdovy 
často těžily ze své nezávislosti získané na základě svého 
bývalého manželského statutu – některé zvládly pokra-
čovat dokonce v práci svých manželů. Život vdov se po 
smrti manžela často nezhoršil i v důsledku tzv. před-
manželských smluv (ty jsou ještě realitou v USA, jak to 
pěkně karikuje �lm Nesnesitelná krutost bratří Coenů). 
Mnoho žen ovšem nezískalo státní penzi – v Británii 
byla zavedena až v roce 1908 pro lidi starší sedmdesáti 
let. Ať již se jednalo o vdovy, či nikoli, v každém přípa-
dě, i když byly ženy takříkajíc v domácnosti, domáhaly 

se stále více toho, aby manželství bralo v úvahu jejich 
potřeby a aby byli manželé jejich opravdovými život-
ními společníky. To je možné pozorovat i na příkladu 
vdovy Eleonory. Její životní postavení jí umožnilo si 
vybírat, nebrat jen to, co se jako první nabízí. Slope 
by byla jistá životní partie, Eleonora si ale vybírá toho, 
kdo se jí nejen dvoří, ale i toho, kdo se jí líbí – a to po 
všech stránkách. Její láska k Arabinovi také dokáže být 
romanticky rozechvělá, plná emocí. I ve viktoriánské 
době je tedy láskou spojení „šílenství a moudrosti“, jak 
nás poučuje francouzský sociolog Edgar Morin, i láska 
je „sázka na život“ a součást životní poezie. Slope tuto 
poezii nemohl pochopit, i když byla kolem něj poten-
ciálně přítomná. Jeho kalkulace ovšem vylučovaly pří-
lišné riziko, tápání a nejistotu, tedy znaky opravdové 
lásky, která mu zůstala neznámou skutečností.

Na závěr pak glosa, která se netýká Obadiáše Slo-
pa a sličné vdovy, ale jednoho českého nakladatelství. 
Román Anthonyho Trollopa Barchesterské věže vyda-
lo nakladatelství Odeon v roce 1986, tedy na sklonku 
postkomunistické éry, a tento vynikající počin, skvěle 
edičně připravený, byl jen jedním z mnoha dalších ti-
tulů, jímž tehdejší Odeon dokázal vzdorovat obecné-
mu společenskému marasmu. Závěrečná chvála patří 
tak nikoli pouze anglickému spisovateli, ale i jednomu 
českému nakladatelství – a dodejme, že jeho tehdejší 
činnost není dokladem toho, co bylo možné za sta-
rého režimu. Práce Odeonu je naopak dokladem, co 
bylo možné dělat režimu navzdory. A to je podstatný 
rozdíl, který se bohužel již dnes ve vědomích mnoha 
lidí vytrácí.

Literatura k další četbě:

Abramsová, Lynn: Zrození moderní ženy. Evropa 1789–1918. 
CDK, Brno 2005.

Filipi, Pavel. Křesťanstvo. CDK, Brno 2013, kapitoly věnované 
Anglikánské církvi, s. 142nn.

Morin, Edgar: Láska, poezie, moudrost. Atlantis, Brno 2000.
Trollope, Anthony: Barchesterské věže. Odeon, Praha 1986, 

přeložil Vladimír Vařecha, doslov Martin Procházka.
Trollope, Anthony: Svědomí. Vyšehrad, Praha 1980.

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

P V

Známý brněnský básník, textař, hudebník a výtvarník se přiklonil ke klasickému žánru a napsal „povídkový 
románek“, jak toto dílo sám označuje. Hrdiny knihy jsou čtyři členové �ktivní brněnské skupiny Tomatom, 
která se věnuje fyzickému básnictví. Pavel Slavík, Jindřiška Svobodová, Fabián Dlouhý-Lišák a Eva Zahradníko-
vá pořádají básnická představení a kurzy pro studenty, potkávají se se svými přáteli i sami navzájem. Při těchto 
setkáních se snaží lidem pomoci zbavit se strachů a úzkostí, objevit jejich pravé já a osvobodit se k prožívání 
života, v němž jsou nově schopni uplatnit vlastní vlohy a nadání, často i umělecké. Jde o podobná témata, která 
Petr Váša již dlouho uplatňuje ve svých básních a písňových textech. Přinášíme několik ukázek z díla, které by 
v příštím roce mělo vyjít knižně v CDK. (red.)

RAJČE A ŠPATNÁ KOMEDIE

„Tomatom, skupina alternativního divadla, takzva-
ného fyzického básnictví. Eva Zahradníková, Fabián 
Dlouhý, Jindřiška Svobodová, Pavel Slavík, v abeced-
ním pořadí. Házení rajčat po publiku nečekejte. Spíš 
něco, co změní vaše představy o zábavách v rajské za-
hradě. Prvotřídní show. Zvláštní, excentrická, přitom 
vlastně prostá. Kdo by odolal?

Eva je, jak sama říká, věčná studentka. Fabián alias 
Lišák – renomovaný psycholog. Jindřiška – ředitelka 
umělecké školy. Pavel – profesionální zpěvák. Přesto 
si už léta nacházejí čas společně vystupovat po celém 
světě, vypadá to, že vždy ve skvělé formě. Jsou slav-
ní. Nepodbízejí se. Dělají si, co chtějí. Takhle vypa-
dá úspěch.“

Recenzentka tlumí své nadšení a přechází k věcné-
mu tónu.

„Čtyři lidé stojí na pódiu, mluví, zpívají, hýbou se, 
dělají zvláštní gesta, každý zvlášť nebo ve dvojicích, 
trojicích a samozřejmě všichni dohromady. 

Vyjadřují se v mateřštině nebo v jakémsi neslýcha-
ném jazyce, co možná neznamená nic, možná zname-
ná všechno. Nebo ve vtipné primitivní latině, které je 
docela snadno rozumět a která občas přejde do někte-
ré současné evropské řeči nebo naopak do oblasti slov 
starořeckého původu.

Hrají o jednoduchých a přitom nečekaných vě-
cech. Není jasné, do jaké míry je to improvizace a do 
jaké perfektně připravené představení. A zda se jedná 
o celé představení, nebo o řadu ukázek z nějakého roz-
sáhlejšího celku.

Slovo, pohyb, zvuk a scénický obraz se střídají, do-
plňují, splývají. Někdy není jasné, kde končí jedno 
a začíná druhé.

Je to zajímavé a silné. Většinou veselé, někdy váž-
né, někdy děsivé. Vážně veselé, vesele vážné. Rytmické, 
svým způsobem melodické. Neobvyklé, nové, a při-
tom jakoby velmi staré. Kdo ví?

Publikum se nejdřív trošku ošívá a pak už jen zírá. 
Směje se. Sní. Po čase se možná diví, že se na začátku 
tak divilo. Občas se někdo přidává a deklamuje nebo 
zpívá chytlavé pasáže, tleská, dupe, tančí. Občas je po-
hled do publika ještě zajímavější než dění na scéně.

A to je co říct. Členové Tomatomu jsou pozoru-
hodní i v tom, jak dokážou představení vygradovat. 
Závěrečná scéna s imaginárním rajčetem, malým, vět-
ším, obrovským – je prostě zničující. Přesný zásah. To 
se nedá popisovat, to se musí zažít. Pokud je život di-
vadlo, jak se říká, tihle aktéři se pohybují v jeho záku-
lisí jako doma. Pokud je život sen, takhle by mohla vy-
padat realita. Děti, kterých není v nadšeně aplaudují-
cím publiku málo, nejspíš vidí herce létat a pochybují 
o existenci rodičů.“
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„Poslední tři věty se mně myslím povedly,“ chválí se 
recenzentka a nezbývá než dát jí za pravdu. Tomatom 
jsou zvyklí na různé reakce na svá vystoupení, oslavné, 
zatracující i nemastné neslané. Dovedou ocenit dob-
rou větu, ať už je autor považuje za anděly, démony, 
anebo pochybuje o smyslu jejich bytí. Bývají rádi, když 
jim své texty posílají jak fanoušci s literárními ambice-
mi, tak třeba renomovaní novináři, což je dnešní pří-
pad. Dopis ovšem pokračuje.

„Víte, tenhle článek jsem psala bezprostředně po 
představení. Byla jsem spokojená, zdálo se mi, že jsem 
téma vyčerpala. Nepřekvapilo mě, když ještě několik 
dní ve mně vaše show rezonovala, protože vím, že pod-
le toho se pozná opravdu kvalitní zážitek. Nepustí vás 
jen tak. Potom jsem se ale přistihla, že sedím za stolem, 
nepracuji, nejím, jen nějak dlouho přemýšlím o rajča-
tech. Snad jsem vás pochopila dobře.

Rajské jablko. Paradies apfel v němčině. Pomodoro 
di Eldorado, říkalo se na jihu, znamená to zlaté jablko 
ze země zlata. Anglické tomato pochází z aztéckého to-
matl, ale připomíná také jméno Tomáš, které v aramej-
ském originále znamená dvojče, blíženec. A také tom-
-tom, tamtam. Všechny tyto významy zdůrazňujete ve 
své skladbě, kterou mám momentálně nejraději. 

Rajče pochází z rodiny rostlin lilkovitých. Jeho 
příbuznými nejsou jenom paprika, brambora a třeba 
baklažán, potraviny, ale i petunie, to pro okrasu, a… 
tabák, durman, rulík! Opojné jedy, milované šamany 
a čaroději mnoha kultur. Pěkná rodinka. Jak vidíte, 
přemýšlela jsem o vašich textech a zopakovala si něja-
ké školní vědomosti.

Rajské jablko ze stromu poznání dobrého a zlého. 
Jablko sváru. Zlatá jablka Hesperidek. Jabloně Avalo-
nu, mýtického ráje daleko na západě. Dobyvatelé No-
vého světa hledali na západě Eldorádo, ráj na Zemi, 
prahli po zlatu, prolévali krev indiánů, prolévajících 
krev jiných indiánů… A našli rostlinku, zajímavější 
než drahé kovy, schopnou nakrmit národy. Od těch 
dob koluje celému lidstvu v žilách rajská šťáva!

Rozumím, proč jste si vy čtyři vybrali takový sym-
bol pro ducha vaší skupiny, pro to, co se děje mezi 
vámi na pódiu, a tuším, že i v soukromí. Pátý člen 
bandy, říkáte, neviditelný, nejdůležitější, Duch, který 
si vane, kam chce. To, co člověku zůstane v hlavě po 

vašem vystoupení nejdéle. Duševní potrava, okrasa, 
lék i jed, jak se to vezme.

Neměla jsem to v poslední době lehké. Problémy 
doma, problémy v práci, ne ale ty běžné. Spíš menší 
drama. Nový šéf, jiný přístup k novinařině, navíc jisté 
temnější záležitosti a nabídka, která se prý neodmítá. 
Hrozné dilema. Seděla jsem u stolu a najednou neby-
la schopná přemýšlet o ničem jiném než o lilkovitých 
rostlinách. Potom mě obklopila jakási mlha. Barevné 
skvrny. Vynořující se postavy. Tomatom! Zelené, žlu-
té, červené rajče, jako semafor. Hlasy. Zpěv. Tanec. Po-
tlesk. Tečka. Vykřičník. Dvojtečka. Středník. Otazník? 
Dlouhé ticho.

A bylo mně jasné, že musím udělat, na co bych 
předtím ani nepomyslela. A rozhodně se nenechat za-
plést do něčeho, co za to nestojí. Postarat se o svou 
duši, jakkoliv to zní pateticky. Předtím jsem přemýš-
lela a nic to nebylo platné. Ale teď, ten pocit… Děku-
ji vám. Nechci tvrdit, že jste mi zachránili život, urči-
tě jste ho ale změnili. Když se mě teď někdo zeptá, co 
jste zač, řeknu, že superhrdinové. Vaše rajče dopadlo 
na všechny tváře mé špatné komedie.“

VYPNUTÉ RÁDIO

„Ahojky hojky, blablabla šubyduby,“ hřímá rádio od 
sousedů. 

„Zase jeden takový,“ ušklíbá se Lišák a Eva přiky-
vuje. Políbí se, zvednou se z lavičky a jdou se podívat 
na druhý konec zahrady, co dělají děti přátel. Mají je 
víceméně na starosti, než se ostatní dospělí vrátí od 
řeky, vykoupaní, opálení, hladoví. Je konec prázdnin. 
Děti půjdou do školy.

„Proč musíme do školy?“ ptají se.
„Aby z vás byli opravdoví lidi.“
„Ne jenom děti.“
„Učit se…“
„Číst, psát a počítat.“
„A mluvit.“
„Dobře mluvit.“ 
Eva a Lišák jsou sehrané duo.
„My umíme mluvit.“
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„Ale ne dost dobře.“
„Co se stane, když někdo mluví… špatně?“
„Dopadne jako ten pán, co teď tak nahlas mluví 

v rádiu.“
„Co mu je?“
„Myslí si, že mu nic není, a snaží se to zamluvit.“
„Dělá, že neví…“
„Že by se mu mohlo něco dost špatného stát.“
„Co by se mu mohlo stát?“
„Něco… děsného.“ 
Děti otvírají ústa, vyvalují oči a spínají ručky jako 

obvykle. Je třeba vyprávět.

„Byl jednou jeden moc upovídaný pán, který po-
řád říkal samé hlouposti a nechtěl s tím přestat, tak šel 
pracovat do rádia.“

„Samozřejmě by raději mluvil zajímavě o nějakých 
skutečných věcech, ale to se mu nechtělo učit…“

„…protože se bál, že by to neuměl tak dobře jako 
někteří jeho kamarádi…“

„…a jeho rodiče a příbuzní a jiní kamarádi by se 
mu smáli. Takže raději říkal hlouposti v rádiu a myslel 
si, že ho za to všichni obdivují a mají rádi…“

„…a že v rádiu to nevadí, takže je tam dobře scho-
vaný před trestem za špatné mluvení.“

„Nějakým hrozným trestem asi,“ artikuluje opatr-
ně jedno z dětí.

„Jo. Ale jednoho dne do toho rádia přišla taková 
parta, co hraje divadlo…“

„…trochu divné divadlo, takže nikdo přesně nevě-
děl, co si o nich má myslet, a mohli ho klidně překva-
pit něčím, co by ho vůbec nenapadlo.“

„A on s nimi jakože dělal rozhovor o jejich předsta-
veních a klipech atakdále a přitom mluvil jen samé ne-
smysly a neposlouchal pořádně, co oni říkají, a ptal se 
na samé blbosti a smál se, když to bylo vážné…“

„…a mračil se, když to bylo legrační, protože ho 
vlastně nezajímalo nic než jeho problémy, a tak se ne-
uměl soustředit na jiné lidi, natož na lidi, co hrají tro-
chu zvláštní divadlo.“

„Jaké problémy?“
„Měl vlastně jen jeden problém, a sice že ho zajímá 

jen jeho problém, atakdál pořád dokola, takže se z to-
ho chudák nemohl nikdy vymotat, dokud…“

„Nepřišel ten děsivý trest.“ Děti dovedou dát naje-
vo, co je zajímá.

„Přesně. Když se totiž na konci toho rozhovoru je-
den ze členů toho divadla zase snažil říct něco, na čem 
mu záleželo, a on ho zase nenechal domluvit a zase 
místo toho začal zkoušet být vtipný…“

„…protože si nemohl pomoct, ale pořád musel 
a musel dělat, že je vtipný…“

„…aby se lidi smáli a měli ho rádi a poslouchali ho 
v tom rádiu…,“ chápe dítě.

„…tak tehdy toho už jiný ze členů toho divadla 
měl plné zuby, vycenil je na něj a řekl: Buďte už ko-
nečně zticha!“

„A řekl to silným a mocným hlasem, ale to by ještě 
nic neznamenalo, kdyby k tomu jiný člen toho divadla 
neudělal pohled, kdyby se na něj nepodíval pohledem, 
kdyby na něj nevrhnul pohled, který to zpečetil.“

„Ten trest?“
„Ten trest.“
„A on přestal mluvit?“
„Jo.“
„Už napořád?“
„Na nějakou dobu přestal mluvit úplně a pak se 

z toho trochu vyléčil a přestal napořád mluvit do 
rádia.“

„A to se stalo hned, jak to řekli a udělali ten 
pohled?“

„Nene, chvíli to trvalo. Nejdřív začal říkat do rá-
dia špatné slabiky, potom špatná slova, pak mu vyne-
chával hlas, začal chraptět, měl knedlík v krku, něco 
s hlasivkama…“

„Začal taky špatně slyšet…“
„Taky se mu třeba stalo, že když to zvláštní divadlo 

viděl v televizi nebo na internetu, připadalo mu, že na 
něj mrkají, dávají si prst na pusu…“

„Potom přestal mluvit.“
„Překřikovat sám sebe.“
„Překřikovat hlasy, co mu šeptaly: Pozor na 

jazyk!“
„A měl najednou klid. Ticho. Vypnuté rádio. Byl 

dost smutný. Řekl si, že je úplně zbytečný člověk, že se 
ale třeba může změnit…“

„Chodit do školy…,“ zkouší to dítě.
„Třeba.“
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„A to všechno mu to divadlo udělalo za to, že… 
kecal?“

„Nene, milé děti. Kecal, a tak si to všechno udě-
lal sám.“

KŘIK

Pavel Slavík má zvláštního kamaráda. Je to spolužák 
jeho strýce, znají se vlastně od Pavlova malička a v po-
slední době se občas vídají, většinou u piva, někdy i ve 
zkušebně Tomatomu, protože o generaci starší pán má 
chuť se naučit konečně pořádně na kytaru. Inženýr.

Teď spolu sedí v oblíbené hospodě nedaleko centra, 
na půli cesty mezi svými domovy, a ten starší z nich má 
problém. Vlastně celou řadu problémů. Žena, práce, 
záda, krk. Čím to je? „Vy mladí tomu nemůžete ro-
zumět. Je to možná něco jako prokletí. Člověk, který 
vyrůstal a bral rozum a přežíval za takzvaného socialis-
mu, ve skutečnosti ra�novaně kruté totality, to nemá 
ve svobodném světě jednoduché. Vlastně… svobod-
ném, jak se to vezme. Chacha! Svoboda, povídejte mi 
o tom!“

Pavel už ví, že lékařský specialista označil fyzické 
potíže jeho protějšku za něco, co není nemoc, ale řada 
symptomů, očividně psychosomatických. K odborní-
kovi na duši se ale chce jít málokomu a Pavel si uvědo-
muje, že už v polovině druhého piva se dnešní schůzka 
začala podobat neformální terapii. A ty řeči o svobo-
dě už dobře zná. Jakkoliv má z různých důvodů pana 
inženýra rád, nemůže si při tom věčném stěžování ne-
vzpomenout na strýce, který prošel érou pozdního rá-
doby komunismu za podstatně těžších podmínek a je, 
jak se říká, v pohodě. Úplně v pohodě.

„Jsme zašpiněná generace. Nacpali do nás ty své 
nauky a donutili tvářit se, že jim věříme. Nikdo jim ne-
věřil. Ani neměl. Šlo o to ponížení! To bylo chytré. Na-
kazili nás, získali si spoluviníky. Dodnes. Chacha, víš, 
jak začíná Marxův Komunistický manifest? Evropou 
obchází strašidlo komunismu. Tak já bych řekl tomu 
cvokaři, kdybych tam teda fakt už musel, že v mé duši 
straší… komunismus! Že to je jako dotek chapadla ně-
jaké nesmrtelné ma�ánské chobotnice, která si lebedí 

v té, chachacha, české duši jako v nějakém fakt že fe-
šáckém… akváriu. Taky by se ptal na rodiče atakdále, 
to oni mají rádi, řekl bych, člověče, co chcete vědět? 
Matka Strana, otčím Komplex, děti – oběti domácího 
násilí! To by koukal!“

Pavel už někdy slyšel, že tehdejší doba dovedla na-
kazit svou agresivitou i ty lidi, kteří si mysleli, že sta-
tečně vzdorují. Odnesli to pak jejich děti a nikdo po-
řádně nevěděl, co se děje, kdo je tady oběť a kdo vi-
ník. Kruté.

Není divu, že s takovou minulostí, s něčím tako-
vým za sebou, stále za sebou, má někdo potíže se zády! 
Stát rovně bolí, návyk na ponížení může působit pro-
blémy s krkem, jasně, každé ohlédnutí bolí! Strašidlo, 
o němž byla řeč, si Pavel představuje jako xenomorfa 
z jiné planety, tolik populární postavu �lmů osmde-
sátých let, kterým se dneska mládež s nečekaným zá-
jmem stále srdečněji směje. Jinou planetou jsou ovšem 
v daném případě právě… osmdesátá léta.

Nebo to v téhle české duši je navenek klidné, v le-
sích za městem se ale stále dají tušit ruské tanky a pátá 
kolona vystrašených rodičů, učitelů, spolužáků, za-
městnanců, umělců a politiků je stále připravena za-
sáhnout ve prospěch děsivého Okupanta.

Brr. Pavel by rád svému příteli nějak pomohl, 
jeho profesí a zároveň „superschopností“, jak říkají 
kolegové z divadelní skupiny, je dělat lidem radost. 
Jak se ale utkat s tak silným Protivníkem, mocným 
Nepřítelem?

„Pojďme ještě do nonstopu,“ říká nakonec, když 
slečna, které už dávno zaplatili, začala být o stupeň 
méně milá než vždycky jindy.

A v nonstopu to jde ráz na ráz. Až když si sedli 
a objednali si, zvedli hlavy nahoru. Na ohromné ob-
razovce tam, díkybohu za to, že se ztlumeným zvu-
kem, řádil hrdina televizního seriálu, co tak úspěšně 
zamořil ovzduší pozdního komunismu, zdánlivě už 
víc nezamořitelné. „Teď je to zase populární. Přemýš-
lel jsem o tom, četl o tom, ale pořád to nechápu.“ Pan 
inženýr propadá malomyslnosti. Člověk na obrazovce 
má být sympatickým policistou, původně řadovým, 
potom stále důležitějším a tajnějším, jak jeho hvězda 
stoupá, aby nakonec byl připraven vniknout do čes-
ké duše a dlouhodobě tam působit ve výmluvném in-
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kognitu, udržovat závislost malého zoufalého ega na 
nemilujících a nemilovaných Rodičích – Diktátorovi 
a Straně – pomocí systému přesně dávkovaných od-
měn a trestů.

Ubohá duše, řekl by asi Pavlův kolega z bandy 
Tomatom, lišácký psychoterapeut Fabián. Jak by se za-
choval potom? Pavel jde k jukeboxu.

V těch dávných dobách působil i obyčejný 
rock’n’roll jako politická zbraň, komunisti to kdo-
víproč nesnášeli. Pouští tedy pro začátek parádního 
Little Richarda, zdánlivě neškodné Beatles a nějakou 
hardrockovou klasiku. Zachmuřený muž ožívá, když 
ho potom průběžně upozorňuje na zajímavé momen-
ty těch prostých písniček, občas bezděčně geniální. Pa-
vel snadno zanotuje složitější basovou linku i rychlé 
kytarové sólo, jeho kolega se rád nemotorně přidává. 
Hahaha! Nemocný muž se pošklebuje na obrazovku, 
která už nevypadá tak širokoúhle.

Je tu ale potíž. Nějaký přiopilý nostalgik, taky při-
bližně ve věku Pavlových rodičů, k nim přistupuje, 
přisedá si a huláká: „To byla doba, přátelé, to už se ni-
kdy nevrátí, žejo, naše mládí, jó,“ ukazuje střídavě na 
jukebox a televizi. Pavlovou jinou zvláštní schopností 
je umění několika dobře intonovanými slovy odeslat 
lidi, kteří si to zaslouží, k čertu. Je v tom opravdu dob-
rý, teď má ale lepší nápad. Jde k jukeboxu.

„Zašpiněná generace“ žila s písní na rtech, ne tou 
z o�ciálního rádia, ale tou o špinavých zádech jisté 
slečny. Komunisti ji tak nenáviděli, že dokonce její 
kompletní refrén přetiskli ve svých novinách jako od-
strašující příklad. Pavel písničku pouští třikrát doko-
la a učí své spolustolovníky ty části textu, které jim 
snad unikly. Nostalgik rychle odpadá. Strýcův spolu-
žák vstává a tančí. 

A jukebox nabízí řadu dalších magických songů 
z dávných let. Je to jasné. Ta mnohohlavá a mnoho-
hlasá podvratná kapela, ta univerzální legendární ima-
ginární mýtická Banda stále funguje, působí, potýká se 
s xenomorfem, honí se potemnělými městy s policis-
ty v zelených čepicích i s těmi tajnými prostovlasými, 
někde ve vedlejších uličkách i s těmi v železných hel-
mách a možná i červených kápích. Žije! Její nahráv-
ky ji udržují naživu, i když se v Pavlově představivos-
ti obludná háková hvězda pokouší zablokovat jakou-

koliv ústupovou cestu a pálí ze svých ramen jedovatá 
slovní spojení.

Jeho společník si asi všimnul také dění v příslušné 
nebeské sféře, vysílající naivním hrdinům povzbudivé 
signály, protože najednou mává rukama jako anděl kří-
dly a povykuje: „Svobodná Evropa! Volá Londýn! Hlas 
Ameriky! Nepřátelská propaganda!“

Jukebox umlká. Televize zmateně poblikává. Pavel 
je spokojen. Vypadá to dobře, řekla by jeho přítelkyně 
Jindřiška, tanečnice a pedagožka, při pohledu na šťast-
ně se svíjejícího předčasného důchodce, odhodlaného 
pokračovat, ať hudba zní z reálného, nebo podvědo-
mého soundsystému.

Pavel si vybaví ještě jednu písničku, která by stála 
za to, ale nepustí ji. Vzpomíná si na obálku té vinylo-
vé desky, na primitivní kresbu chlapce, který si možná 
trhá vlasy, ale zcela určitě křičí. Řve. Nedrží kytaru, 
nevyplazuje jazyk. Jen ten křik.

Mrkne na sympatickou servírku, s níž se docela 
zná a ví, že dnes bude mít v prázdné hospodě pocho-
pení. Začne řvát. Rozhodující okamžik terapie. Jeho 
klient… se přidává! Ten prapůvodní, pravěký, nesmr-
telný Křikloun ožil. Dva přátelé řvou a tahají se za 
vlasy, nejdřív sami sebe, pak jeden druhého. Vlasatý 
Křikloun útočí a konformistický funkcionář pouští že-
leznou tyč ze své levice i pravice a alespoň načas padá 
z tribuny. Tajný agent leží pod reproduktorem zakáza-
né kapely, na nějž neprozřetelně přitiskl ucho předtím, 
než se ozval Křik. „Česká revoluce… Příběhy vzdo-
ru…,“ ozývá se Pavlovi v hlavě, když se nechává unést 
a vybavuje si pro změnu své drsné zážitky, z nichž ho 
vysvobodil Křik. „Zbavit se strachu… Strašidla.“

A je zase při plném vědomí. Chytne přítele za ra-
mena, zastaví ho, podívá se mu do očí, usměje se, chvíli 
to vydrží a dá si záležet – tato chvíle by se měla do čes-
ké duše otisknout natrvalo. Pavel Slavík je veselá kopa, 
ale umí být připravený na nejvážnější věci. „Ať tento 
řev raněného zvířete nastolí mír mezi znepřátelenými 
hlasy v tvé hlavě,“ recituje a myslí přitom na čaroděj-
ku Evu a její výklad o starověkých mystériích a vzni-
ku křesťanství. Pan inženýr zírá, pak mu to ale dojde. 
Chachacha! Kamarádi se popadají za břicha, ještě si po 
tom tanci na chvíli sednou, zavolají taxi, dopijí, platí 
a žertují se slečnou. Z jakého důvodu vypadá taxikář 
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jako rocková hvězda, která toho pamatuje příliš na to, 
aby mohla spát?

PROFESOR

„Zase se mi zdálo o žirafě,“ usmívá se vysoký muž a na-
lévá svým přátelům čaj. Všichni čtyři členové skupiny 
Tomatom, a jak doufají, i ten pátý, neviditelný, duch 
jejich společenství, jsou zase jednou na návštěvě u své-
ho Profesora. Jeho „bytová univerzita“ pro ně tolik 
znamená! Každý z nich je výjimečným specialistou ve 
svém oboru a talentovaným amatérem v oborech těch 
ostatních. Umí toho dost. Vědí toho hodně. Opravdo-
vý smysl jim to ale dává především díky Profesorovi, 
jeho přednáškám, domácím seminářům, přátelským 
rozhovorům, jeho osobnosti a rozhledu. Rozhledu!

Profesor je Žirafí muž, říkají si s úsměvem, o tom 
není pochyb. „Jak víte, stává se mi, že v určitých oka-
mžicích života, když se něco završuje, se mi zdávají ty-
hle sny. Upozorňují mě, že se něco podstatného děje, 
i když si toho třeba nejsem vědom. Nemusí se nějak 
složitě vykládat. Prostě obrazy, které vytváří duše, 
fascinovaná těmito zvířaty – jako živý vykřičník. 
Vzhůru nohama? Hlavou vzhůru!“ směje se profesor 
lingvistiky.

„Co to bylo tentokrát?“ zajímá Lišáka.
„Víte jak je naše město stále rozkopané, myslím, že 

odjakživa, vždycky když se ale objeví nějaká pořádná 
díra v zemi, člověk má pocit, že je větší než ta minulá. 
A teď do té největší, uprostřed jedné z hlavních tříd ve-
doucí směrem od centra, vchází po vratké šikmé ploši-
ně pro stavební stroje… žirafa. Veliký samec, s hlavou 
mohutnější než obvykle. Bojím se, že spadne, ne, je to 
v pořádku. Jdu se tam podívat. A opravdu, vysokou 
dlouhou chodbou vedoucí směrem do města se pro-
chází fantastické zvíře.“

„To je dobré. Přesně to, co by člověk v podzemí 
opravdu nečekal, chacha,“ reaguje Jindřiška, jediná 
z přítomných, kterou nikdy nebolí za krkem, a má 
tedy zvláštní porozumění pro žirafí poetiku.

„Ještě zajímavější je, že, navzdory všemu očekává-
ní, ta žirafa v podzemí nemá hlavu! Její krk je nahoře 

zakončený přirozeně hladkou vodorovnou plochou, 
nevypadá to jako jizva ani jako nějaký nedokončený 
pokus o něco dalšího. Podsvětní chodba, kde se po-
hybuje, je dost vysoká, s hlavou by se tam ale nevešla. 
Je to tak tak. Dokonalá adaptace, řekl by… biolog… 
i psycholog, aspoň mám ten dojem.“

Lišák přemýšlí. Vybavuje si sny, které s Profesorem 
probírali už v dávných dobách jejich přátelství. Pro-
měna pštrosa v žirafu. Němého člověka ve řvoucího 
paviána, a toho pak v žirafího muže. Profesor se roz-
vedl, opustil teplé místo na celkem prestižní univer-
zitě, odešel načas do badatelského podzemí, jak říkal, 
aby se, doopravdy, se vším všudy a posléze i s velkým 
úspěchem… stal sám sebou. Léta mu docházelo, že ne-
dává smysl, aby se jako všestranný jazykovědec závaz-
ně stýkal s lidmi, s nimiž není kloudná řeč. Provázely 
ho sny o vysokých zvířatech, rozhlednách, majácích 
se sedmdesáticentimetrovými tmavěmodrými jazyky, 
pružnými, obratnými, chápavými – to slovo zdůraz-
ňoval. Žádná nízkost, přízemnost, prostřednost, po-
lovičatost. Země i nebe, panoramatická vize. Gravi-
tace? Levitace!

A ano, tohle je vtipné: Žirafy byly dlouho považo-
vány za němé, než se zjistilo, že se vyjadřují a komu-
nikují infrazvukem. Lišák profesora přesvědčoval, že 
právě tento symbol je důležitý. Lidé chtějí, aby jejich 
hlas byl slyšet. Moudřejší z nich se ale víc starají, čí 
hlas kdo skutečně vnímá. Před lety darovali s Pavlem 
Slavíkem Profesorovi k Vánocům vlastnoručně vyro-
bené pětialbum relaxační hudby Zvuky žiraf, parodii 
na desky s ptačími a velrybími zpěvy. Člověk si to pus-
til a neslyšel nic, kromě zvuků, které vydává on sám 
a jeho okolí, mohl ale leccos tušit… někde hluboko… 
Eva navrhla krásný design v africkém prehistorickém 
stylu. Všichni se smáli, že by tenhle počin mohl mít 
velký komerční potenciál, jo jo, třeba tohle by nako-
nec bylo to „umění nového věku“, které „mění svět“, 
když se člověk pořádně zaposlouchá a pak jedná podle 
toho, co se dozvěděl. Umění bez výjimky „pro každé-
ho“, které může „dělat každý“, v případě, že by album 
třeba bylo vyprodáno. Profesor to prý poslouchá často 
a stále raději…

„Ano, dokonalá adaptace,“ odpovídá místo Lišáka 
Eva. „Co platí nahoře, neplatí dole. Ve světě pod zemí, 
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v undergroundu, není tak důležitá pozemská hlava, ro-
zumářství, spíš správný instinkt a postoj.“ Evu kromě 
jiného zajímá všechno, co souvisí s alternativní a un-
dergroundovou kulturou. „Výsledek může být bizarní 
a třeba i zlověstný, jeho cena není v tom, že by se měl 
líbit běžným způsobem. Dionýsos je podsvětní bůh. 
Patron umění, které lidi nenechá v klidu. Co se s vá-
mi děje, Profesore? Řekla bych, že zase píšete tu svou 
knihu.“

„Těsně vedle, mladá dámo. Dopsal jsem ji. Proto 
jsem vás taky pozval. Zde je dílo…“ Na stole najednou 
leží nevinně vypadající svazek, prototyp, jak Profesor 
říkává. „A zde láhev.“ Aha. „Připadám si jako znova na-
rozený, zase jednou. Chtěl jsem to s vámi oslavit.“

„Může umění měnit svět?“ čte Pavel titul rukopisu 
poté, co si připili. „To se ale dřív jmenovalo jinak, že? 
Bylo to… Jak může umění měnit svět.“

„Nabubřelé,“ mračí se Profesor. „Byl jsem plný op-
timismu, za nímž se skrývalo dětinské velikášství. Léta 
jsem snil o tom, že kromě všech těch vědeckých prací 
napíšu něco populárního, srozumitelného, o věcech, 
na kterých mně nejvíc záleží. První náčrtek se jme-
noval Umění, věda a spiritualita ve výchově. No… 
Jistou dobu se mi dokonce líbilo Umění pro každé-
ho! Hlouposti. Časem mně došlo, že s knihou prostě 
nemůžu být spokojen, pokud kromě oslavy tvořivosti 
nebude koncipována také jako varování. Jistě, umění 
může vnímat a na určité úrovni dělat opravdu každý, 
o tom jsem přesvědčen. Nejde ale o žádnou povinnost. 
Podobně jako s láskou. Někdo ať se do toho raději ne-
pouští. Víte, jak to myslím.“

„Ale Profesore…“ protestují obě ženy, jako by to 
už měly nacvičené. Pedagožka Jindřiška si přejíždí prs-
tem po čele. „Tvoření i skutečná láska mají kromě těch 
skvělých věcí i temnější, hrozivý potenciál, který člově-
ka může ničit, to je pravda. Vzhledem k tomu, co ale 
nabízejí… to prostě… stojí za pokus, ne?“ 

Uvědomuje si, že nezná laskavějšího člověka, než je 
Profesor. I když teď nevesele konstatuje: „Někdy ano. 
Někdy ne. Někdy je lepší se prostě spokojit s tím, co 
máme.“

Profesor se před časem zamiloval. Ona byla hezká, in-
teligentní učitelka, mladší než on, někdo by řekl až 

příliš. Měla ho ráda od prvního okamžiku, zajímal ji, 
už když četla jeho články. Netajila se tím, že si vždyc-
ky přála být s někým, kdo má blízko k uměleckému 
prostředí. Proč? To se mělo brzy ukázat.

Během dlouhých rozhovorů na procházkách nebo 
doma před oněmělou televizí jí vysvětloval, že pokud 
člověk cítí touhu vyjádřit se hudbou, malbou, tan-
cem nebo psaným slovem, pravděpodobně v něm dří-
má nadání, které je možné s úspěchem rozvíjet. Ona 
kroutila hlavou. Pak si vzpomněla na svá léta v dět-
ském sboru a začala zpívat. Hrát na různé nástroje. 
Skládat hudbu. Nejdřív to byla jen taková hra, řada 
pokusů. Brzy byla dobrá. Velmi dobrá. Skvělá! K ně-
kterým skladbám si dělala pocitové studie, jak říkala, 
abstraktní obrázky, nejprve pastelkami, potom paste-
ly, nakonec akrylovými barvami. Na papír. Na plát-
no. Přihlásila se do kurzu malby, rychle s ním ale byla 
hotova. Malovala brilantní obrazy a ty dekorativněj-
ší snadno i prodávala, nejen nadšeným přátelům, ale 
také sběratelům, kteří to očividně mysleli vážně. Jedno 
malé vydavatelství projevilo zájem o její poezii, vzni-
kající celkem samozřejmě jako vedlejší produkt psaní 
písňových textů. Dočkala se pochvalné recenze v pres-
tižním literárním měsíčníku. Přihlásila se do kurzu vý-
razového tance a brzy se svými kolegyněmi připravila 
úspěšné klubové představení, organicky propojující její 
choreogra�i, hudbu, texty a výtvarné návrhy.

„Ty můj učiteli, stvořiteli, kouzelníku,“ šeptala mu 
s pláčem do ucha úplně opilá na konci hrozných ne-
smyslných hádek uprostřed poničeného bytu, plného 
haraburdí a čím dál pochybnější „výzdoby“. Profesor 
si připadal jako špatný student. Toužil po andělovi 
a byl tu démon. Magická operace se nezdařila. Místo 
superhrdinky umělecké ságy se mu pod rukama zfor-
movala po čertech temná síla. Van Goghovo ucho! 
Cobainova brokovnice! Nějaký hluboký problém se 
sebevědomím, který nevyléčí ani trpělivě opakovaný 
pokus o lásku. Výstupy, výlevy, pasivní agresivita, ak-
tivní agresivita, agresivita přítomná v každém okamži-
ku smutného soužití. Ano, umění zjevně může něco 
změnit. Tentokrát k horšímu.

Zdálo se mu o mnohohlavé žirafě, churavé, zapo-
menuté v jakémsi bunkru pod opuštěnou zoo. Rozešel 
se se svou učitelkou. Ta úleva! Ona se brzy provdala, 
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má děti, nejspíš je i šťastná. Občas si něco jen tak pro 
radost zazpívá. On dopsal knihu. Necítí se sám. Cítí 
se svobodný.

„Takže tohle je tajemství bezhlavé žirafy,“ listuje Pa-
vel rukopisem a bezděčně si kývavým pohybem hlavy 
rovná krk. „Prošel jste temnotou, zabydlel se v under-
groundu, na volné noze, šel jste do důsledků…“

„…přijal jste všechno to nepříjemné, nepěkné, dal 
jste tomu místo ve své teorii. Vzdal jste úctu bohům 
podsvětí…,“ improvizuje Eva.

„…zapustil jste kořeny. Vyrostl,“ říká Lišák.
„Ne ne, pane doktore, to zní příliš vznešeně. Napl-

nil jsem svou míru, to je všechno.“ Žirafí muž dolévá 

červené víno Jindřišce, zamlklé učitelce, která teď vy-
padá, jako by ji zajímal jenom obsah sklenice. Najed-
nou vymrští ukazovák směrem k jejímu zužujícímu se 
boku. Profesorova ruka se zastaví. Hladina nápoje se 
pohupuje přesně na úrovni, vyznačené ukazovákem. 

„Ani moc, ani málo. Naplnit svou míru. To je celé,“ 
říká tlumeným hlasem přemýšlivá superhrdinka. „Ně-
kdy se to povede.“

Petr Váša (1965) je básník, hudebník, textař, skladatel, 
výtvarník, experimentální herec a vysokoškolský pedagog. 
Vystudoval dějiny umění na FF Masarykovy univerzity. 
Knižně vydal Texty, básně, poémes physiques (1994), Návrat 
Plavce Jindřicha (2005) a Fyzické básnictví (2011). 
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Abbé Pierre (1912–2007), vlastním jménem Henri 
Grouès, byl jedním z významných francouzských du-
chovních dvacátého století, stejně tak si jej však nejen 
ve Francii pamatují jako nezdolného bojovníka za prá-
va osob z okraje společnosti. Zakladatel francouzské 
i mezinárodní sítě center Emauz, zajišťujících ubyto-
vání a péči posledním z posledních, je znám z desítek 
fotogra�í. Snad každý si vybaví obličej starce s vřelým 
úsměvem a živýma očima, nebo naopak jeho svraště-
lé obočí, když vyhlašuje ztráty na lidských životech 
mezi bezdomovci následkem mrazů, drží hladovku za 
respektování základních lidských práv přistěhovalců 
nebo leží s lidmi bez domova na ulici v krabicích, aby 
probral z netečnosti své spoluobčany. Z mladších let 
jsou známé snímky z jeho pobytů ve třetím světě, kde 
pomáhal budovat příbytky pro chudé a podílel se na 
zavádění nejzákladnější lékařské péče a přístupu k pit-
né vodě. 

Abbé Pierre byl uznáván a vyzna-
menán mnoha státníky, s některými jej 
pojilo i osobní přátelství. V povědomí 
zůstal také jako duchovní, který hla-
sitě kritizoval autority katolické círk-
ve pro marnivé nakládání s majetkem 
a se stejným nasazením se stavěl i proti 
některým církevním dogmatům. Sám 
o sobě řekl, že vždy jednal mnohem 
více srdcem než rozumem, a tato vlast-
nost mu spolu s nadáním k improviza-
ci umožnila v mnoha případech dosáh-
nout téměř nemožného. A samozřejmě 
se ve svých rychle tvořených názorech 
nejednou zmýlil a musel svá stanoviska 
od základů přehodnocovat. A byť ho 
jeho vlastní popularita omezovala, ve-

řejných vystoupení pro zviditelnění problematiky osob 
z okraje společnosti se nikdy nezříkal. Jemu samému 
zůstávaly jako zdroj posily každodenní modlitby a roz-
jímání. Ne náhodou jej na prahu dospělosti vedle básní 
svatého Jana od Kříže nejsilněji zasáhla četba životopi-
su svatého Františka z Assisi.

Abbé Pierra po celý život trápilo křehké zdraví. Po-
prvé vážně onemocněl již v šestnácti letech, především 
ze zdravotních důvodů o několik let později opustil 
kapucínský klášter. Jednou za několik let musel týdny 
až měsíce věnovat rekonvalescenci kvůli fyzickému vy-
čerpání, z něhož vždy nakonec vyvázl, a téměř zázrač-
ně přežil i ztroskotání lodi v Latinské Americe. Přesto 
smrt nepřestával vyhlížet jako dlouho očekávané setká-
ní s Kristem. Když v lednu 2007 naposled vydechl, na 
jeho hrobě se objevil jediný nápis a zároveň poslední 
vzkaz abbé Pierra těm, kdo tu zatím zůstali: „Pokusil 
jsem se milovat.“

Vášnivě a prudce chci
Za abbé Pierrem

L T

Abbé Pierre v roce 2003.
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Na rohu ulice

Arles, sedmého června 2012 po poledni. V obchodě 
s hudbou a knihami tam na rohu, kudy van Gogh cho-
díval z Alyscamps večer do oblíbené hospody, právě 
vyložili na pult týdenní novinky. A mezi nimi ta, na 
kterou se netrpělivě čeká, kvůli ní zde. Na obálce nená-
padně uveden nakladatelský dům Bayard, nejprve však 
zaujme fotogra�e. Levé ucho odstává (pravé v záběru 
není), vousy, pootevřená ústa, velké brýle a měkký po-
hled k vám upřený. To abbé Pierre se dívá, promlou-
vá. Název díla prostý: Inedita. V podtitulu nese: Tex-
ty z boje, intimní zápisky, korespondence. U pokladny 
radost projevená, že kniha ke sto rokům od narození 
na světě. Paní na to: „Jé, on má výročí? Já si říkala, proč 
to teď chodí.“ Než abbé vjede do tašky, ještě jednou se 
na něj podívá, jak na malé dítě, s něhou. A v tu chvíli 
vím: ve Francii nechápou, že se má nějak vzpomínat. 
Abbé Pierre s nimi dál přebývá. Už jen sloupnout fó-
lii a spolu s Bohuslavem Reynkem v duchu pomyslím: 
„Otevírám. / O bolesti budu číst?“

Jen co na ulici, první nahlédnutí dovnitř. Z Ine-
dit při listování vystupují pestré světy a životní vrst-
vy. Kniha obsahuje v jednotlivých oddílech deníkové 
záznamy z raného mládí, dopisy rodičům, přátelům 
i blízkým spolupracovníkům, projevy přednesené 
na shromáždění Emauz i u jiných příležitostí, verše 
a básně v próze a též úvahy, které vznikly v jinošském 
i pokročilém věku. Také jemné kresby, akvarely i oleje 
a fotogra�e, v nich svět citlivě uchopován. Nejsou zde 
žádná rozmělnění v podobě editorských úvah, pou-
ze nutné odkazy k jednotlivým částem (doba vzni-
ku, nebo krátké osvětlení kontextu) a na konci knihy 
v nejdůležitějších bodech shrnut života běh abbé Pier-
ra. Celek obdivuhodné kompoziční čistoty vzhledem 
ke všemu, co v něj vloženo. Pohled od knihy k okol-
nímu světu, v zápalu listování zapomněla, že stále na 
rohu ulice. Někde se v klidu začíst Inedita vybízejí. 
Tedy do parku za Vincentem, do ticha mezi římské 
tumby.

Kolik čtenářů Inedita budou mít, snad tolik různě 
barevných střípků, dojmů, zanechají. Vystupují z nich 
ostré boje o holé přežití bližních známých i bezejmen-
ných, pochybnosti o vlastní dostatečnosti, obavy, aby 

svou existencí, svými slabostmi abbé spolupracovní-
ky a blízké nezatížil. Hluboká úcta k lidskému životu, 
důvěra v Prozřetelnost i bezmezné odhodlání navzdo-
ry nezájmu a zavřeným srdcím masy (jím často zmi-
ňované a obávané „poloviny plus jeden“) bořit hranice 
mezi dvěma odlišnými světy. Touha překlenout pro-
pasti i v době, kdy prázdné ruce, nalomené zdraví, ale 
také víra ničím neotřesitelná doprovázejí. Život toho, 
který pochopil, jaké je jeho poslání zde na zemi a roz-
hodl ze své cesty nesejít. Chtělo by se říct, jak prosté. 
Nahlédnutí do dopisů a poznámek v Ineditách však 
okamžitě vyvádí z představy, že by snad takový úděl 
byl něčím snadný, nenechejme se mást úsměvem, kte-
rý z mnoha fotogra�í září.

A střípek dnes na Alyscamps nalezený? Texty šest-
náctiletého hocha, tehdy a pak ještě dlouho pod jmé-
nem Henri Grouès vytvořené. Nitro, do nějž se vepi-
suje každý poryv větru a vůně rostlin, modlitba, jíž se 
zachvívá celá duše i svět. Jeho dopisy rodičům i dení-
kové záznamy z výletů do krajiny, při kterých odhaluje 
hloubky propojení vezdejšího světa s tím druhým, se 
podobají básním v próze. V nich vyzrálost úvah, for-
my a stylu a přitom dokazují schopnost nechat se stále 
znovu zaujmout vším, co obklopuje, i tím, co člověk 
uvnitř v sobě nosí. 

Blíží se šestá, rychle na autobus, jiný už nejede. Jed-
ním okem ještě pohlédnu na reprodukci Vincentova 
obrazu Alyscamps s citací z dopisu eovi: „…pome-
rančové a zlaté listí sype se jako sněhové vločky“. A opět 
Reynek se vrací v mysli: „pápěrky padají, / jemně, ach 
jemně, / po nebes okraji, / stopy jdou ke mně.“ Jediné 
slovo, které dokáže pojmenovat chvíle zažité u Inedit 
v tomto odpůldni: křehkost. 

A zpět do reality. Na rohu Bizetovy ulice zní du-
sot. Paní s německým přízvukem: „Kde tu sídlí policie? 
Zlatý náhrdelník! Poslední dárek od mého muže!“ Proč 
se ptá mě? Aha, vidí Inedita v mojí ruce, myslí, že jsem 
místní. Kývnu směrem k budově přes ulici. A neříkal 
snad abbé Pierre, že „Bůh nesídlí někde na oblaku, ale 
je v tom lháři a zloději, jehož máte proti sobě“ ? Zůstalo 
to nyní nesdělitelné. Teď už na cestu. Po několik ve-
čerů v zahradě za Nîmes čekají nad Inedity milé chví-
le samoty.
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DO DLANĚ
z textů abbé Pierra

Starý přístav (zápis v deníku po osmiměsíčním 
odloučení od domova z 20. srpna 1928)

Ach! Bože, jaká sladkost návratu. Konečně jsem zno-
vu zde, u nás. U nás! Tak dobrý je „Starý přístav“, na 
nějž musel vyslechnout chválu každý z přátel… Jak 
mám rád ten bílý dům, jak miluji park s jeho skrytými 
a mystickými zákoutími, s tichým mlázím, kde v klidu 
zaslechnete slavíka či pěnici a v úplné nevinnosti ně-
kdy překvapí vlastní verš, zde člověk může snít o všech, 
které má rád… sem se často chodí vyplakat… 

A především, jak mám konečně rád „své hnízdo“, 
svůj pokoj. Tak přívětivý a sladký! Nakolik se umí zti-
šit, když jsem v pohroužení, jak dává poznat, že jsem 
zde obklopen pohledy, myšlenkami, srdci spřátelený-
mi a milovanými.

Jak můj pokoj předrahý umí promlouvat a zpívat 
též, to zvlášť!

Až tam, u srdce, umí zahřát. Jak dokáže utěšit, za-
stavit slzy, naplnit je sladkostí, pod Ukřižovaným je 
osoušet láskyplným úsměvem. 

Můj pokoj! Co za spoustu vzpomínek. Starožitnic-
ké doupě, plné prachu starých uctívaných věcí…

Dnešního večera jsem se dlouze, dlouze díval na 
každý předmět zblízka a pak pěkně z dálky, a co mi-
lých rozhovorů jsme společně vedli…

Pane, jak to bylo milé!
Přátelé, vy všichni, jež mi připomínají obrázky i fo-

togra�e, prstýnky, praporky, karty i knížky, vy všichni, 
které zde vídám, jak byste blízko mne bděli, buďte si 
nyní jisti, opravdu jisti svým přítelem…

Dokud bude mít „svůj pokoj“, vše zůstane pod sil-
nou ochranou a on na vás bude často, stále myslet.

A i kdyby o svůj pokoj přišel, nestrachujte se, zů-
stane mu jeho srdce, jež nemůže zapomenout!

Ach! Pane, kéž bych měl vždy svůj pokoj a také… 
žhnoucí srdce, které životem zaplavuje duši…

Odloučení je příliš tvrdé!
Stýskání po každé drobnosti je v něm tak bolestné. 

Ale dnes večer se ozve při mém návratu zavýsknutí.

Můj Pane, zachovejte mi provždy otevřené dveře 
do mého domu. Ať mne tam i sebesilnější bouřka vždy 
dovede zpět, nechá zakotvit v bezpečném přístavu, při 
ohni mých vzpomínek.

(ze školního slohu v 17 letech)

Na své první roky se pamatuji jen docela málo.
Ti, kdo mne poznali jako dítě, říkají, že jsem byl 

nečitelný, nepolapitelný, což všechny vyvádělo z míry. 
Vykreslují mě jako zvláštního a zbožňovaného hocha, 
který míval podivné nálady, z ničeho nic zachmuřil 
čelo a občas se znenadání úplně ztišil…

Já si vybavuji překvapené a tázavé pohledy své mat-
ky, když jsem ji náhle objal kolem krku a v nejméně 
očekávané chvíli ji nadšeně zasypával polibky. Vzpo-
mínám si také, jak jsem o něco později, ve svých sedmi 
letech, utíkal z internátu, vyháněn nechutí, o níž okolí 
nemělo ani ponětí. A s úsměvem myslím i na někte-
ré ze svých velikých a překrásných snů o budoucnosti, 
které mnou otřásaly… A to je vše.

Ne víc než několik znaků, ale tak silně, mocně vtiš-
těných, až se mi zdá, že jsou v nich obsaženy veškeré 
rysy mé povahy: zjitřeně citlivý, bezprostřední, pobou-
řený, žhnoucí, hrdý, vizionářský, s vroucí prosbou na 
rtech, připraven i na ta nejhorší zklamání. Zkrátka: 
jednám příliš srdcem a málo z rozumu.

Mou vypjatou vnímavostí otřásá na tisíc nejnepatr-
nějších vjemů. Štěstí, bolest, zklamání, hrdost i stud jak 
divoké víry na řece, když projede nákladní člun, narážejí 
do břehů, zmítají lanovím mého bytí, aby je nechaly ješ-
tě dlouho v rozechvění. Nejsilněji působí s nadcházejí-
cím večerem. Stačí přede mnou pronést slovo „citlivost“ 
a pokaždé mne zaplaví dojetí. Říkám si, jak je to níz-
ké, sám sebe o tom ale nedovedu přesvědčit. Zdá se mi 
a myslím si, že se jedná o cosi velkého, a přitom v hlou-
bi vím, jak se pletu. Tolik těmito stavy trpím, a přesto je 
miluji. Sténaje jimi zasažen, jsem na ně hrdý…! 

A konečně: často jsem od mnohých slýchal, že 
jsem pyšný. Tohle nedokážu přijmout. Ano, ctižádos-
tivý, přepjatý a hrdý. Někdy pod vahou všeho i sobec-
ký, ale nemohu uvěřit, že bych byl pyšný…

Vášnivě a prudce chci… copak tohle je pýcha?
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Zvesela jsem přijal
(z deníku na Zelený čtvrtek 17. dubna 1930)

Od včerejšího poledne jsem v izolaci. Je zakázáno, aby 
kdokoli vkročil do mého pokoje, a já nesmím ven. 
Pouze lékař a maminka smějí přes práh.

Mám záškrt.
Mám ho už čtrnáct dní! A těch čtrnáct dní jsem se 

volně procházel, pobýval s ostatními, ale včera, kdy fa-
kulta uznala mou nemoc, se vše změnilo. Izolace. Nej-
méně na tři týdny.

Celá kúra protizáškrtového séra v injekcích. Jak je 
to působivé! Okolo mne všichni napůl omráčeni tím, 
co propuklo.

Já… já jsem ten nespokojenější z celé tlupy. Ko-
nečně samota, po níž jsem tolik toužil od počátku 
tohoto zběsile uhánějícího roku, v němž práce drtí. 
Budu moci malovat, číst, modlit se, přemýšlet. Jak 
dokonalé.

Stačí, když si dám píchat injekce a chladnokrevně 
přestojím bolesti břicha a ochromení. Dohromady cel-
kem nic. Cena za tři týdny odpočinku není nijak pře-
mrštěná. Platí, zvesela jsem přijal.

Už jsem se zařídil. Za sebou již mám první den 
v cele. Věděli jste, že takto žít je opravdu vychytralé? 
Jste totiž svobodní…

Ach! Ano, svobodní. Máte klid a čas přemýšlet, 
chvíli na modlitbu, můžete pohlédnout i sami na 
sebe, to také prospěje. Důkladné osvěžení! Nejméně 
půl roku jsem se nad sebou pořádně nezamyslil.

Tentokrát se to podařilo.
A nic mě nehoní.
Tři týdny jsou úžasné. Jak radostná vyhlídka!
Jak jinak, když se do věci vloží Pán, všechno se hez-

ky uspořádá. Již tři měsíce Ho prosím o jediný den, 
který bych měl pro sebe, pro Něj, abych směl pře-
mýšlet a milovat Jej. A on mi naložil tři týdny! To je 
báječné. Nyní toho musím využít a zůstat vyrovnaný. 
Pokud vše bude probíhat jak první den, nemám se 
čeho obávat.

Jsi se mnou Ježíši, bez ustání cítím Tvou společ-
nost, zde, v pokoji přísně strohém bez Tebe, ale tak 
vlahém od chvíle, kdy jsem Tě zde našel. Zůstaň, zů-
staň ty tři týdny, a zůstaň napořád. Nechej mě, abych 

Ti opakoval, že Tě miluji, a Ty mi to také říkej, budeš-
-li chtít. Jak je to milé. Ano, povídejme si, Ježíši. Pří-
teli, miluji Tě.

Celý den s Tebou o samotě. Kolik dobroty. Dě-
kuji Ti.

Zůstaň, prosím Tě, svatá Prozřetelnosti, abys dneš-
ní noci bděla. Miluji Tě vší silou své duše. Ježíši slad-
kého jména, učiň, aby má láska k Tobě stále rostla. 
Chci Tě milovat.

Dnes večer opakuji svou vůli stát se světcem, stejně, 
jak jsem ji vyslovil vloni zpočátku roku.

Přes den mě bolel vpich včerejší injekce. Ta večer-
ní byla ještě horší. Stěží jsem ji přestál. Dávám Ti však 
své utrpení. Pro Tebe je přijímám. Učiň, abych to uměl 
čím dál tím lépe.

Plamen 
(z dopisu rodičům, 22. srpna 1930)

Vaše modlitby musely být dobré, neboť Ježíš je vyslechl 
a jistě mi poskytl ještě více, než oč jste si Ho dovolili 
ve vší vaší lásce vůbec požádat. Chtěl přesáhnout má 
očekávání i mé nejkrásnější sny. Otevřel mi své Srdce 
a já jsem byl oslněn…

Očistil mne ve svém ohni a já jsem nyní připraven 
jako na svůj křest. Nemám v sobě zrnko strachu, nyní 
by pro mne mohl přijít. 

Dal mi tolik milosti, že by už jeho spravedlnost ne-
našla, čeho se ještě tknout, a má duše by se v Jeho srd-
ci rázem rozplynula. Stoupala by k Němu jako jeden 
z četných plamenů ohně, jenž náhle vyšlehne, hned se 
však otočí zpět do krbu, kde se zrodil, načež zas vzlét-
ne, zářící… a již nic nebude než Jeho sláva, navěky 
chválená jednou duší navíc a pro jednu duši navíc, jež 
se vrátí ke svému Pánu.

Ale čas není skutečný, ať to nastane hned, zítra, 
nebo za dlouho, až budu velmi starý a budu mít šedi-
ny… Ach! Jen, abych v tu chvíli byl připraven, připra-
ven jako nyní! A aby pro všechny tato chvíle nastala 
tehdy, kdy jsou připraveni!

* * *
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Tváří v tvář smrti pociťujeme něco, co se podobá oka-
mžiku, kdy malé dítě opustí bezpečí maminčina lůna, 
aby vešlo do neznámého světa. Je to směs úzkosti 
a zvědavosti.

* * *
Smrt pro mě není skutečným odloučením, je pokra-
čováním. 

Není to konec, ale obnova. 
Jako ze stínu vykročit, aby se smělo vstoupit do 

světla.
* * *

Smrt a veškeré utrpení, které poznáváme, bychom ne-
měli prožívat jako trest, který na nás Bůh-Láska uvrhl. 
Byť mnozí vyřknou: „Bůh tě potrestal,“ není to pravda. 
Bůh není soudce, je náš dobrodinec. Bůh Otec nám 
dal Ježíše, abychom si byli po celý život jisti jeho ne-
konečnou láskou.

Řeka
(zápis v deníku ze 3. září 1928)

Kriste, když na okamžik duši ovládne pokoj, jak je ži-
vot dobrý!

Zde, při vedlejším rameni řeky Rhôny, jsem sám 
a sním. Zaplavil mne klid, a tedy jsem šťastný. Těším 
se z ptáků a rostlin, usazen na mýtině obklopené vrba-
mi, na jemném koberci písku a květin.

Květy. Všude květy. Do daleka jen stromy a mlází, 
nad nimiž zpívá okřídlený národ.

U mých nohou azurově zbarvená řeka, lemova-
ná lučinami. Řeka, v níž se zrcadlí šedé a zelené vrby. 
Řeka, zvlněná jemným vánkem. Řeka přeškrtnutá bí-
lým, černým či plavým odleskem lehounké vlaštovky, 
rorýse s dlouhými křídly nebo slavíka, jenž přerušil 
svůj úchvatný zpěv, aby zavlažil své vyschlé hrdélko… 

Řeka je zářijový klid domova.
Řeka, průsvitná hladina, v níž se zračí svět, který ji 

obklopuje. Řeka je spočinutí, zrcadlo, ve kterém vše 
poznáte: mlhavá vlhká rána, těžká bouřková poledne, 
pokojem prostoupené soumraky, kdy se zvedá noč-
ní vánek, jenž se vás jemně dotýká, tiše šeptá, zpívá 
a výsknutím ve vlasech utěší.

Řeka u nás, co za báseň, co za sen!

Jak je krásná řeka, když voda téměř beze chvění 
ubíhá od jednoho břehu k druhému, mezi hrázemi 
vprostřed trav, bylin, chaluh a květů!

Ó, větře ranní, tlukotem svých dlouhých křídel 
mlhu rozháníš. Ó, větře, jaká dnes tvá píseň ranní? 

Tvé pění a zpěv mé duše se vzájemně ovlivňují 
a provždy spolu ladí. Ó, větře, dnešního rána mne ko-
líbej, laskej a osuš mé slzy!

Cítím tvou sladkost tak blízko sebe, chytáš mne za 
ramena, cípy mého pláště se v tobě vznáší, z ramen mi 
zvedáš šálu, oplétáš ji kolem mne, přikládáš mi ji na 
čelo i tváře jak svěží pohlazení, aby zahnalo horkost, 
jež mě sžírá. 

Prohříváš mne slunečními paprsky, ale také mě 
o ně připravuješ, bez ustání vyháněje a přinášeje zpět 
své mlhy.

Za nedlouho mě zde vyzvedne převozník se svou 
loďkou, abych se vrátil zpět na zem. Ach! Dokud jsem 
sám, větře, dokud jsem tobě nablízku, chci tě cítit, za-
koušet, chci tě milovat!

Obilný klas
(z dopisu příteli z 8. září 1935, ve svátek narození Pan-
ny Marie)

Mé dny spočívají v ustavičném hledání Pána: samo-
ta, modlitby, studium. Spolu s nehynoucí žízní obývá 
mou duši převeliká radost.

Abbé Pierre v Esteville v Normandii, 60. léta.
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Po prvních čtyřech letech od mého vstupu do no-
viciátu, podobných temnému balvanu, nyní mám již 
několik měsíců pocit, že jsem obilný klas, který vyráží 
po dlouhé zimě. Zvyk velkého františkánského odříká-
ní se do mě již otiskl natolik, aby se uvolnilo mé život-
ní napětí. A když přestanu hledět sám na sebe, zaplaví 
mne neuvěřitelná radost.

Někdy se zasním o křesťanech, kteří by ve světě taj-
ně žili v chudých a strohých pokojích jako v cele. Teh-
dy by se Ježíš pohodlně chopil jejich srdce a uskutečnil 
své dílo, neboť by měli planoucí duši… Jenže já sním. 
A také se modlím!

* * *
Dle mého názoru je každá lidská bytost milována, pod-
pořena, doprovázena i očekávána Bohem-Láskou. Ne-
smíme ztratit přesvědčení, že si přeje jen lidské dobro, 
avšak toto dobro již záleží jen na nás samých.

* * *
Stane se z nás lidská společnost odsouzená k volné-
mu času, pokud nenalezneme možnost, jak ho využít 
plodnějším způsobem. Tento vyčerpávající čas se pro-
jevuje útěkem, drogami, alkoholem, úpadkem člově-
ka. Znamená strašlivé prokletí. Loď na řece je samo-
zřejmě nesena proudem, ale pokud nechceme být tím-
to proudem vedeni, je třeba usměrnit sílu řeky a začít 
pádlovat.

* * *
Připomeňme si, že jediný prostředek opravdové lásky 
a záchrany je v celistvém zachování důstojnosti těch, 
které milujeme. Spočívá v tom, že se staneme jedním 
z nich, přiblížíme se jim natolik, až nás jejich bolest 
skutečně zasáhne.

* * *
Když chudým 
kladete minci
do dlaně 
za druhou ruku 
vás podrží Bůh.

Tváře
(úvod k fotogra�ckému albu abbé Pierra z cest po tře-
tím světě)

V bolesti světa spočívá veškeré poučení. Jen umělec 
a mystik mají dostatečně vypjatou a živoucí citlivost, 
aby ji nazřeli a vyjádřili, neboť jim zůstává jejich bez-
brannost dítěte. A umělec je povolán více než kdokoli 
jiný k tomu, aby se napájel ze zdroje poznání: z boles-
ti ostatních.

A až tehdy je hoden toho, aby se mohl přiblížit 
tajemství, jímž je lidská tvář: obraz i stín nekonečné 
Lásky. V jemném rozechvění, podobném snad stavu, 
v němž přistupujeme ke všemu posvátnému, se smí 
pokusit načrtnout portrét, i kdyby svůj vlastní. Vydá 
se tím po stopách Boha, jehož nesmazatelná pečeť zů-
stává na každé, i na té poslední a nejubožejší lidské 
tváři, jež ničím není, přitom svou bolestí a svým osu-
dem Vše říká. 

Vězněm naší svobody
(Z homilie pronesené na velikonoční pondělí 1976 v do-
mově pro staré a postižené členy emauzské komunity)

Milovat se můžeme naučit jen tehdy, jsme-li sami mi-
lováni. Ve vědomí, že jsme milováni, a tedy nejsme 
navíc, spočívá naše dokonalé štěstí. Milováni úměrně 
žízni po lásce, již máme v srdci. Jsme totiž tolik, tolik 
milováni, že si pro nás Bůh přál svobodu, i když jsou 
tací, kteří Ho urážejí, a On se přece rozhodl stát věz-
něm naší svobody, tím, že nám dal možnost jednat.

Nepřijde na naše místo. Avšak jsme milováni. Je 
jako vítr, který námořníku vzdouvá plachtu na lodi. 
Námořník tahá za provaz, aby plachta zůstala napnutá. 
Nemůže způsobit to, že by loď jela dopředu. Ale kdyby 
nedržel plachtu, ani vítr by nedokázal loď posunout. 
A to je naše spolupráce v lásce a láska, již přijímáme, 
nás činí schopnými milovat. Musíme zapomenout, 
v čem jsou ostatní nedokonalí, stejně jako oni zapo-
mínají na naše nedostatky. Tehdy před námi vysvitnou 
jejich vlohy, vše, co je na nich dobré. Naučit se kolem 
sebe vyzařovat laskavost. Laskavost, jež přikládá ne-
srovnatelně větší hodnotu tomu, co je na všech okolo 
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kladné, než jakémukoli nedostatku, který nás zraňuje. 
A laskavost spočívá i v úsměvu. Vzpomínám na díven-
ku, kterou si k sobě dobrý Pán povolal, na dva nalezené 
řádky v jejím zápisníku, její předsevzetí: „Pozor, abys 
druhým nikdy nezkazila radost.“ 

Hlavy proti hlavám
(o ztroskotání lodi v červenci 1963, když bezvládné tělo 
abbé Pierra vylovili z vody, položili ho mezi mrtvé)

Brzy měli všichni záchrannou vestu, jenže nikdo ne-
vydal příkaz, jak si ji správně navléknout, a to přineslo 
tragické vyústění. Mnozí zahynuli proto, že měli vestu 
špatně oblečenou, neboť když se korek ocitl na bed-
rech a zavazování na břiše, nadzvedla se záda a tělo se 
položilo na hladinu, jenže obličej se nutně nějakým 
způsobem přitiskl do vody. A lehkost tělíčka jednoho 
z dětí způsobila, že jej korkové desky zcela krutě vy-
mrštily ústy do vody.

Pokud jde o mě, já jsem si vestu správně neoblékl, 
ale dobrý Pán si přál, abych pro to nezemřel. Nechal 
jsem si část svého oblečení, a snad mě zachránily právě 
mokré oděvy, které svou tíží tělo stahovaly dolů a za-
bránily tomu, aby se můj obličej potopil pod hladinu, 
když jsem omdlel.

Vyskočil jsem z lodi a plaval směrem k ostatním. 
Zažil jsem jeden okamžik úzkosti: proud unášel oso-
by i věci ve vodě směrem k moři a já měl dojem, že ke 
skupině nikdy nedoplavu. Nebyla to však nijak velká 
úzkost. Opravdu ne. Od první vteřiny, kdy jsem se 
ocitl v řece, jsem na sto procent pociťoval vyrovnanost 
a dětskou odevzdanost.

A poznal jsem něco úchvatného, co zasáhlo všech-
ny okolo, kam až jsem v mlze dohlédl. Hluboce lidská 
potřeba nebýt sám. Okolo prkna, bedny, židle, okolo 
jakéhokoli předmětu, jenž plul na hladině, byla pohro-
madě skupina dvou, tří či pěti lidí. Prkno, nebo jiná 
plovoucí věc, neměla z pohledu udržení nad vodou 
pražádný význam. Korkové vesty poskytovaly dosta-
tečnou podporu. Byla to pudová potřeba pospolitos-
ti, která je krásná. Nesmírně hluboký projev lidskosti 
v hodině utrpení.

Konečně jsem připlaval až k veliké dřevěné bedně, 
okolo níž bylo v tu chvíli asi osm lidí. Nebyl způsob, 
jak se jí pořádně zachytit. Ruce se nám smekaly dolů, 
neboť jsme je nemohli položit jinam, než na víko na 
hladině. Byli jsme jako okolo stolu. Každý viděl jen 
hlavu ostatních. Hlavy proti hlavám, sotva vystupu-
jící nad vodou. 

Na začátku jeden asi třicetiletý muž, který byl plný 
dětské odvahy, vyprávěl spoustu nesmyslů a smál se. 
Mluvil španělsky a špatně jsem mu rozuměl. V jed-
nu chvíli jsem však například pochopil, že ostatní zval 
k sobě následující den na sklenku whisky, ale bez vody. 
Všichni se řehtali. Najednou se otočil na mne s něja-
kým vtipem a já mu musel říci: „Nezlobte se, nemlu-
vím španělsky.“ Podle mého přízvuku poznal, že jsem 
Francouz, a začal křičet: „Ať žije Francie!“ Ve chvíli, 
kdy našich osm nebohých hlav sotva čnělo nad hladi-
nou okolo té bedny, kterou proud unášel k Atlantiku, 
a daleko za námi v mlze hořela loď, tenhle člověk kři-
čel: „Ať žije Francie!“ a zpíval Marseillaisu. 

* * *
V přátelství společně zakoušíme velké okamžiky štěstí, 
ale i obrovská trápení. Podstatné je sdílení, naslouchá-
ní a vzájemná podpora.

* * *
Život má jediný smysl: poskytnout nám čas, abychom 
si vyzkoušeli schopnost bratrství.

* * *
Dnes více než kdykoli předtím prosím všechny, kte-
ré mi bylo dáno poznat, i ty, jež každým dnem potká-
vám, aby mi pomáhali prosit Boha za odpuštění, že je 
dostatečně nemiluji. Zkoušejme každým dnem méně 
nedostatečně milovat Jeho i všechny ostatní.

Z děl abbé Pierra Confessions (Albin Michel, 2002) a Inédits 
(Bayard, 2012) vybrala a přeložila Lucie Tučková.

www.emmaus-international.org.

Lucie Tučková, 1981, romanistka.
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Z dětství si žádnou z básní, které jsem potkal, nepa-
matuji. Přesto ve mne nějaký dojem zanechat muse-
ly, jinak bych se v osmé třídě během svých strážních 
služeb u vchodu do základky stěží věnoval takové čin-
nosti, jakou je jejich psaní. Napsal jsem jich asi deset, 
byly o přírodě a o lásce… Ta první, na kterou jedinou 
si mlhavě vzpomínám, o rozkvetlé jabloni. Kritickým 
i nadšeným čtenářem dětských básní jsem se nakonec 
přeci jenom stal – po třicítce se svou dcerou. A kro-
mě Františka Hrubína, u kterého jsem se na své dětské 
čtení tu a tam rozpomínal, jsem si objevil (či znovu-
objevil) několik dalších – Josefa Kainara, Pavla Šru-
ta, Daisy Mrázkovou, Josefa Hiršala. Jeho přirozenost 
a jemná melancholie byly pro mne asi největším čte-
nářským zážitkem, tím spíše, že jsem o jeho dětských 
básních nevěděl. A tak si s dcerou, zejména jak se 
s podzimem krátí den, prozpěvujeme Hiršalovu uko-
lébavku (ve výborném zhudebnění kapely Hm). 

J H

Před spaním

Zazpívala smutná Meluzína,
co nám spadla večer do komína,
že už bude brzy padat sníh.

Přetvářet sny v písně

P Č

Slyšela to naše stará kočka,
potichu si mňoukla: Jen ať počká!
Kdopak se má brouzdat v závějích?

Zimní kabát visel blízko stěny.
Myslil si: To budu krásně zasněžený!
Bude zima, budou mrazy, budou sáňky, bude smích…

A já jsem již skoro usínala,
zdálo se mi, že jsem sáňkovala
a honila kočku po stráních.

Na gymnáziu jsem první dva roky četl výhradně 
science �ction. Jenže pak se stal naším dějepisářem 
a češtinářem Jan Klíma, který literaturu neučil jako 
seznam mrtvých textů a látka navíc pokročila k obdo-
bím, která nám byla časově i naturelem bližší. Záro-
veň začal spolužák a kamarád Tomáš Hanzlík psát svou 
první operu a také malovat, ovlivněn pop artem a sur-
realismem. Inspirační čtenářský zážitek nám umožni-
la nedůslednost choceňských knihovnic, které k volné 
výpůjčce ponechaly knihu pro socialistickou mládež 
bezesporu zcela nevhodnou – Surrealistické východisko 
1938–1968. Pod dojmem textů Vratislava Effenberge-
ra, Stanislava Dvorského, Zbyňka Havlíčka a dalších 
jsme s Tomášem při hodinách psali básně, ve kterých 
jsme se předháněli v extravaganci obrazů. Zejména 
k básním Havlíčkovým se od té doby opakovaně vra-

P Č� se narodil v roce 1972, pochází z Chocně, v současné době žije v Brně. Vystudoval Mendelovu 
univerzitu v Brně, na které nyní také pracuje. Knižně mu dosud vyšly básnické sbírky Drkotání větví (Host, 
1998), V průsečíku ryb (Host, 2002), Mezi rezedami (Sursum, 2005), Rozhovory běloby (Host, 2006), Linea nigra 
(Protis, 2008) a Vrstevnice (Weles, 2010). V letech 2008 a 2012 byl nominován na Drážďanskou cenu lyriky. 
Od roku 2005 je členem redakce revue Weles, od roku 2011 pak jejím šéfredaktorem.
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cím – pro jejich imaginaci, hru s realitou či spíše její 
znejisťování či popírání.

Z� H�

B E R E N I K A vystoupila z leknínového jezírka
Aby se převlékla do Něčeho-Něčeho
Viděl jsem pak už jen neznámou ženu
Anticky krásnou
V březovém háji cestou ze stadionu
Doma se bude hádat s manželem
On chce život s paspartou a s pojištěním
Vysedávat denně alespoň hodinu v malovaném kočáře
Na korze
Udržovat zdání splavnosti řek
Citové navigace
Jít k smrti organizovaně a se zpěvem
Naposledy salutovat
Prkenný úsměv prolezlý červotoči
A ona si sbírá sasanky
Průsvitná tak úžasně až se sama stane sasankou
Ležím přišpendlen v koupacím plášti počítám pulzy 
    a gama toxicity
Co všechno vyplavuje láska a poesie
Inspirace je oním stavem spánku jehož básní je sen
Jednou si budem dopřávat umělá básnická deliria
Pro život plastický alespoň jako bedna
Pestrý alespoň jako ledňáček
A vzrušující alespoň jako nahá ňadra pod nimiž taje sníh

Už si nejsem jist, zda to byl ještě Jan Klíma na gym-
náziu, kdo mne upozornil na sbírky Jana Zahradníč-
ka Čtyři léta a Dům strach, nebo jestli to byl někdo až 
v Brně na studentských kolejích. Každopádně jsem 
si Čtyři léta v antikvariátu na České koupil a znovu 
a znovu je četl. Ze Zahradníčkových vězeňských bás-
ní prýští bolest, před kterou si přejeme být ochráněni, 
bolest z odloučení, bolest ze ztráty, jsou to však básně 
bezesporu krásné. Pokora i vzpoura jsou v nich v ob-
divuhodné rovnováze, cit je citem bez jakékoliv pře-
pjatosti a bolest bolestí bez sebelítosti. A k tomu Za-
hradníčkův vytříbený jazyk…

J Z�

Podzimní

List za listem klouzavě klesá k zemi,
rok poroučí se včelám, ptákům, snům.
Sad v rozkladu je, mezi haluzemi
kadidlo tlení stoupá k nebesům.

Hrdličky slyšíš přes stromy a střechy,
zajiskří sluncem jejich křik a dům
zas v šero potápí se pod ořechy.
Co list to políbení mrtvým rtům.

Nad hroby sesouvá se listí rzivé.
Za všechno vzdálené, za všechno živé
do mlhy zaúpěly hlasy hrdliček.

Domov a dětství, mrtvých dávné tváře
zblízka zas vyvstávají z vlhké záře.
Podzimní hořkost vdechuješ jak lék.

Krok od surrealistů k Zahradníčkovi se zdá na prv-
ní pohled asi spíše skokem než krokem. Tenkrát jsem 
o tom nepřemýšlel, dnes však vím, že jsem hned na 
začátku své četby básníků šťastnou shodou okolnos-
tí narazil na to, co mne dodnes na poezii nejvíce fas-
cinuje – na svobodnou obrazivost, která je schopna 
o nás a našem světě říci věci jinak nesdělitelné, a na 
schopnost ve zkratce, s naléhavostí a emoční účinností 
svědčit o podstatných věcech člověka, o jeho vnitřním 
světě, o jeho citech, o jeho vertikálních a horizontál-
ních vztazích.

Pod dojmem Zahradníčkových básní přečetl jsem 
během několika let další katolické básníky a u většiny 
z nich si našel sbírky či básně, které mi byly a stále jsou 
blízké. Moji přátelé Jakuba Demla, Had na sněhu, Sníh 
na zápraží, Mráz v okně a Podzimní motýli Bohuslava 
Reynka, Zápisy Františka Daniela Mertha, Hořká sůl 
Karla Křepelky, Malachit a Stromy ptáci zvířata a po-
dobní lidé Zdeňka Rotrekla, abych jmenoval alespoň ty 
sbírky, v kterých se opakovaným čtením uvolňují lis-
ty nebo které mají desky odrané cestováním v batohu. 
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Kromě jiného nacházel jsem v nich také vztah ke zví-
řatům a rostlinám, vztah, který je mi blízký, vztah-
-rozhovor. „BEZI, svatá pravda, že Bůh svým pěvcům 
dal velké hlasy a malé zobáčky, ale kdyby byly ještě men-
ší, rostlo by na keřích mléko s krupicí“ (Jakub Deml). 
„Vždycky mne zraňoval kosí křik / a naříkání hýla / Pa-
trně potrvá dlouho než pochopím / asi nikdy úplně stíněn 
kapradím / že to ze zděděného zvyku / se dorozumívají 
ptáci s oblohou / a s těmi kteří jsou zakryti větvemi tújí“ 
(Zdeněk Rotrekl).

Do Brna jsem přišel studovat v devadesátém roce. 
Kromě Mahenovy knihovny se tak mým zdrojem čet-
by brzy staly knižní výprodeje. Opakovaně jsme jezdili 
do Vranova, kde na paletách v skladištní hale JZD le-
želi ve štusech za zlomek původní ceny Jan Zahradní-
ček či Jan Skácel a spolu s nimi Gregory Corso, John 
Ashbery, Galway Kinnell, Allen Ginsberg, Kenneth 
Rexroth. A také Jařabovo a Kořánovo Dítě na sklení-
ku, v kterém mě uchvátili zejména dva básníci píší-
cí nepodobně ostatním, oba zdánlivě jednoduše, oba 
s básněmi odehrávajícími se v krajině, básněmi sepja-
tými s přírodou. Gary Snyder odkazující se k indián-
ským mýtům a zenovému buddhismu a strohý, osa-
mělý James Wright.

J W

Klenot

Někde v prostoru za mým tělem
je ta jeskyně,
které se nikdo nedotkne –
klášter, ticho
se uzavírá okolo ohnivého květu.
Zatímco stojím vzpřímen ve větru,
mé kosti se promění v temné smaragdy.

(Přel. Aleš Palán)

„Šaman–básník je prostě člověk, jehož mysl snadno 
přesáhne do všech forem a jiných životů a přetváří sny 
v písně,“ píše Snyder v knize Zemědům. Platí to ne-

jen pro primitivní poezii, o které v daném eseji píše, 
ale také pro jeho vlastní texty a stejně tak pro některé 
z básní Kennetha Rexrotha.

K R

Prázdné zrcadlo

Dokud jsme ztraceni
ve světě účelu,
nejsme svobodni.
Sedím ve srubu,
velkém deset stop čtverečných.
Zpívají ptáci. Bzučí včely.
Houpou se listy.
Voda šumí přes kameny.
Ze všech stran kaňon.
Kdybych se pohnul,
vystříkne pod žábou tůňka
jak ve staré japonské básni.
Po celé léto padaly
zlaté vavřínové listy.
Dnes jsem si všiml,
že v tůňce pluje
javorový list. V noci
se dívám do ohně. Kdysi,
v táborácích mládí,
jsem viděl ohnivá města,
paláce, hrady, války,
hrdinská dobrodružství.
Teď vidím jen oheň.
Můj dech je klidný.
Nade mnou putují hvězdy.
V jasné tmě zbyla
jen malá rudá
zář popela.
Na stole leží svlečená
hadí kůže a nebroušený kámen.

(Přel. Antonín Přidal)
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Už tenkrát nahlížel jsem na poezii svou i jiných 
také pod úhlem Zábranových zápisů, glos a esejů. 
„V základě snahy realizovat se tvorbou je úraz v nejčet-
nějších variantách, ale vždy znemožňující komunikaci 
a seberealizaci přímou, konvenční, tzv. normální. Tvor-
ba je překonáváním tohoto základního úrazu, je dobý-
váním lidské důstojnosti těmi, jimž byla z těch či oněch 
důvodů odepřena.“ 

J Z

Básníci, věštci…atd.

Věštili à jour, načtení
a posedlí, jak shůry vzňatí.
A jejich svaté nadšení
plnilo antikvariáty.

Jim také v noci říkal papír:
„Já nejsem cesta, já jsem lež,“
(ten verši pruhovaný tapír):
„Zapadneš, zařveš, zanikneš…

Vzdej to…“ (když svetřík převypráví
dva prsy ve dvě štičí hlavy…)
Tabulky stály po krk v kytu

a radily jim, kudy ven…
Svítalo… Ráno do blankytu
vplul přízrak velkých knihoven…

Zábranova charakteristika tvorby je pro některá 
básnická díla přiléhavá více než pro jiná, ačkoliv si 
myslím, že má v zásadě obecnou platnost. Básně Jiří-
ho Pištory patří k těm, ve kterých je Zábranou zmiňo-
vaný úraz zjevný. Když v devadesátém třetím vyšly Me-
zery v paměti, otevřel jsem je v knihkupectví náhodou, 
Pištorovu poezii jsem neznal. Byl jsem nejdříve překva-
pen a vzápětí fascinován: senzitivní obraznost, nečeka-
né zlomy, zámlky, snaha vykřičet se, dotázat se, dobrat 
se důvodů a zdrojů prázdnoty, odcizení, samoty. 

J� P

Potom

Ještě se přihodí,
že louky kvetou.
V trávě se pohne hádek větru
a prosmýkne se
netřeskem.
To všechno znám.
A děsí mne to.

Maličký déšť
chycený mezi keře
tam cuká křidélkem,
a už i zahřmělo:
Bůh jako poslední
za sebou zkouší dveře

a opouštěje
neodpouští.

K některým básníkům se vracím opakovaně v urči-
té atmosféře, nebo v určitém prostředí. Na Vysočinu si 
například brávám sbírky Miloše Doležala či Srdeň La-
dislava Dvořáka – bytostně básnický zápisník zachycu-
jící mizející svět dětství, zaříkávající čas a smrt.

L D�

Každý večer

Každý večer zhoustne les
kmeny dávno vyvrácených stromů
Na nebi zazáří světla
staletí vyhaslých hvězd
Nad cestou domů
se vrství mnoho jiných cest
výš o stopu níž o stopu
a voda si ještě pamatuje potopu
vzduch čtyřicet dní trvající déšť
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Je s podivem, že se člověk může s některými velký-
mi autory míjet tak dokonale, že neví ani to, že existu-
jí. Přesto se to stává. Když sobotínský výtvarník Miro-
slav Koval zmínil Johannese Bobrowského jako jedno-
ho ze svých oblíbených básníků, nevěděl jsem, o kom 
mluví. Obětní kámen vydaný Mědílkovým Opusem 
před více než deseti lety je překvapivě dosud k sehná-
ní, pořídil jsem si ho a poslední dva měsíce si v něm 
uhranut čtu stále dokola.

J B

Lelci

I
Chladný,
oštěpem probodený vzduch,
čerň a běl, světlo, hovořící
na ptačích cestách. Večer, jeho býčí roh
napříč v dýmu ohně na obzoru. Viděls
stoupat rybu, když vody
řinčely, z mých očí
sňals ruku, kolem nás kroužila
černota a bez křídel
a bez křiku.

II
Dýchali jsme,
střecha na mém rameni
byla lehká a jako déšť 
bez nebes
stelivo jehličí na písku,
lelci, duše,
kde byl stín,
těsně při zemi,
chladný.

(Přel. Josef Hiršal a Bohumila Grögerová)

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

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

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

Poštovné a balné neúčtujeme!
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Domovní znamení

P Č

Zhasnuto

V podvečerním
větru
slepice oken
pouští krev korouhví.
Ještě jsme letos
nekrouhali zelí,
ještě jsme…
A ve dvoře není
slévaný pach.

Z dálky
kohouti oken
skrz
vybité listí,
už ani kopřivy
nežhnou:
ještě jsme
a už ani.

(Rozhovory běloby)

Karafy

Zvětšování vody
do koupele.
Ze skel mléčný stěr 
hřbetem ruky.
Odštípnutý odraz sádry.

Že tu jsi, že bouřka,
že se na pavlačích
tluče víno, myrta, mraky.

Přivřeným oknem
pajasany
kradmo klovou do karafy
s bylinou solí,
do světla na zárubni.

Plamének karmy
od kraje ke kraji.

(Rozhovory běloby)
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///

Janu Weissovi

podmračná žluť
trčí pod lopatkou okna
jak seznam
co nezapomenout

večer nic neodškrtneš
díváš se na vzdálený hřad světel 
trháš sebou při dceřině kašli
jak větve při poryvech

naze, unaveně
jako bys měl 
ve středu všech neshrabaných nejistot 
prospat celou zimu

(Vrstevnice)

Antracit

v zpustlých příměstských tratích
klovou do očí ploty a zrezlé vany

vyšisovaná havraní řeč, trámy
zbořenišť, zteřelý tebich

v černých cystách na větvích
poznáme až po chvíli plody mišpulí 

a v nás samých? skrz naskrz
antracit nebo ještě dužina způli?

(Vrstevnice)

Pekařská 34

bez sněhu a barev
jen na příčce dvora
z alabastrových košil
odkapává voda

tramvaje k ránu
počítají obratle
budíme se z boku na bok
tma koupelny
v rozespalém prádle
obchází domovní blok

(Linea nigra)

Linea nigra

temný javorový kmen
rostlý ze stydké kosti 
ukazuje na slunečních hodinách 
tvého břicha
dlouhé poledne

vzepřením 
lokte či kolena
se zklikatí
jako když rybí hejno
v úleku změní směr

(Linea nigra)
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Domovní znamení

sojky ve dne
modře plení 
v jabloni

v noci sen
jako dřív, jako popel
jdeme mezi stromy
beze světla, beze tmy
starý lem, prosev, křik

pravidelný obrys
sousedních vod
za zdmi

(Linea nigra)

Smrtná neděle

Ve větru teče voda proti proudu,
neodnáší, přináší hlavu Mařeny.
Bude sněžit dvakrát sedm dní, z troudu
mráz vzplane místo ohně, spálí pupeny.

Je po zprávách, M.A.S.H. ti hořkne na sítnici –
po padesáti letech konec příměří.
Prázdnotu nenávisti nelze zaříci
nikterak a nikým, vždy znovu rozčeří

hladinu, vyplave se šklebem Morany 
a pak se zeptá: Kolik ty máš v sobě Kimů?
Jindy už touhle dobou raší jinany,
letos se hrnčíř nedostane na hlínu.

(Z rukopisu)

Někdy

Křičím jak ptáci v chladné ranní mlze.
Neviditelně, nejistě, kdesi –
ze skrytého řečiště ulic, jež lze
přeskákat po snech, pokud mezi

sebou nenechají příliš mnoho místa.
Zkamenělý křik půlen kladivem,
nevymluvitelný, atavistický, zčista 
jasna propuknuvší ve zdánlivém

příšeří klidu. Vír těsně pod hladinou,
neslyšná bouře, po níž až za úsvitu 
najdeš otlučená jablka a hlínou
zatarasené zkřížené dveře k tichu.

(Z rukopisu)

Z Norska

Přivézt kámen, protože ord či jezero
nelze a pak myslet na pohyb ledovce – 
morény, drumliny – když za devatero
údolí kladeš zemi, ve které kopce

ožívají a mění se v plavé obry.
Spát se chce jen tobě, nikoliv tvé dceři, 
tvé věty se propadají mezi hory,
kde se mezi sivými vrbovými keři

pletou se slovy o práci, starostech,
až je z toho plyšovému losovi zima.
Když se probudíš, už spí. Máš sucho v ústech –
jako bys jazykem ze snu vše zlé snímal.

(Z rukopisu)
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Obraz

Napříč žluti topinambur snesitelná, 
tichá tma. Píše dopis – pláň, písek, chlad,
metafora černá v bezinkách, plevelná
hora. Skrz karmínem potlučený sad

křičí křížem krážem sojky, dům
se rozpadá vosími kusadly,
jablka netknutá. K okrajům
zbytků viditelného propadly

poslední denní věci – zkrácené,
bezbarvé, nepodstatné. Jen pláč a smích
zůstaly na dosah, obrácené 
nahoru dnem, z mých i tvých propletených snů.

(Z rukopisu)

Inverze

Uprostřed pusté pláně vítr v kole,
sloup prachu, hněvivé světlo. Takhle se
nedomluvíme, z kamenného pole
vzchází jenom křik, který nám setřese

dech z tváře až na dno hrudní kosti.
Během noci mráz posune kameny
mimo herní plán. Snad tě tak zprostí
běhu mezi padajícími kmeny,

pádů do řeky či dřevěných rukou
a vyplaší desítky stehlíků –
červeň, žluť, čistý chladný jas, prudkou 
radost postrádající logiku.

(Z rukopisu)
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Básnická sbírka Josefa Mlejnka Sklepní okénko je pří-
jemně lehká. Čtenář není zavalen metaforickým hlo-
mozem ani básnickým světabolem, jež jsou často na 
obtíž v méně zralé poezii. Podstatným břemenem, 
s nímž se autor (narozený 1946) vyrovnává, je minulý 
čas, který má jinou speci�ckou váhu než přítomnost 
nebo budoucnost. 

V Mlejnkově případě jde o vzpomínky na dětství 
prožívané nedlouho po poslední válečné katastrofě 
a ještě k tomu v prostoru, který je vlastně de�nován 
jako zeměpisné i duchovní pohraničí. Proto je Mlejn-
kovo venkovanství, ač jde o dětské zážitky křesťanské-
ho básníka, podstatně odlišné od tradičního pojetí 
vesnického exteriéru jako centra securitatis, jež známe 
z naší katolicky laděné básnické tradice. Na Mlejnko-
vy dětské prožitky a vzpomínky na ně jako by číhalo 
kdysi i dnes jaksi všudypřítomné ohrožení: nic nebylo 
v tehdejším světě ustálené, vše jako kdyby bylo pod-
statně jen dojmem, který by mohl být vzápětí vytla-
čen opačným prožitkem, což už nám zůstalo. Číhá tu 

tušené ohrožení jakékoliv de�nitivy. Takový je napří-
klad účin básně Zuby s kořeny v dásních nebo básně 
Holoubátka a dalších. V některý případech jde ovšem 
o prosté dětské imprese, jež slouží především autorovi 
k jeho osobnímu vyrovnávání se s nakupeným časem 
minulosti: Půlkruh na stropě, Pater familiae aj.

K přítomnosti, k níž se pro Mlejnka minulé zážit-
ky přímo vážou, se obrací zralý lyrický subjekt. Ten je 
mnohem méně osobní, ba možná svým způsobem až 
překvapivě neosobní. Zkoumá svou lidskou zkušenost 
s jistou opatrností, necpe se do popředí se svými sou-
kromými pocity. Pozastavuje se nikoliv ve vzdálenosti, 
ale spíše v opatrném odstupu od některých podstat-
ných prožitků, a vypovídá o nich tak prostě až čiře, jak 
je toho dospělý básnický subjekt schopen. V té opa-
trnosti možná lze rozpoznat dědictví dětských let, tak 
hluboce spjatých s podvědomým pocitem všeobecné-
ho ohrožení. Můžeme mluvit o existenciální výpově-
di o člověku vědomému si své „de�nitivní nede�ni-
tivnosti“, své vydanosti času a dění nejen materiální-
mu, ale i spirituálnímu, jež skoro vůbec nedokážeme 
ovlivnit. Tento básník svět prožívá, ale neztotožňuje se 
s ním až tak zcela a rozhodně ne snadno. 

Výlety lety
nad propastí, 
v případě bezčasí
bezpečný návrat. 
Celá léta. 

Ale co tak zůstat
ležet na jejím dně,
bez moci pomoci
zevnitř poznávat,
odkud až jsi 
nerozložitelný?

Mlejnkovo pokojně neklidné Sklepní okénko

P Š

Josef Mlejnek: 
Sklepní okénko. 
Paseka 2013, 43 s.
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Vzpomínky proměňují uplynulou všednost v mil-
níky duchovní zkušenosti, což známe všichni, avšak 
jen zralý básník to dokáže vyjádřit s respektováním 
jisté moudré rezervy.

Třetí polohou, již ve Sklepním okénku rozpoznává-
me, je víceméně nadosobní religiózní výpověď, bez-
prostředně spjatá s tradicemi českého katolického bás-
nictví. Zachází se tu celkem povědomým způsobem 
s křesťanskou symbolikou, uváděnou do souvislosti 
s časnými událostmi.

Boží podaná ruka,
Boží pravá ruka,
Boží syn.

O lidské střepy ruka
k smrti pořezaná.

Spasitelná, otevřená 
Nebe brána! 

Maximální zjednodušování výpovědi o náboženské 
zkušenosti – až na úroveň zbožného výroku, tedy to, 
co si v religiózní poezii dovoloval manifestačně primi-
tivně se tvářící Jirous – zužitkovává i meditativně za-
ložený intelektuál Mlejnek. 

Možná proto, že přes uplynulý čas se přece jen roz-
prostřel až podivný poklid, který v Mlejnkově podání 
vyústí rovnou v aforistické polohy.

Chytly v tobě saze
nebo vápno hasilo se. 
Co jsi? Že by jenom blázen 
směl si jít po vlastní ose?

Tyto verše se nám otevírají v zásadě přívětivě, bez 
stížností, i když není úplně jasné, co všechno může vy-
jít najevo za pokojně neklidnými českými obzory, jež 
vyvstávají v Mlejnkově sbírce. Kdo všechno tam na nás 
čeká, kromě básníka a kromě nás samých? 

Pavel Švanda je spisovatel, přednáší na Divadelní fakultě 
JAMU v Brně.
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U svatého Víta hrozny poutníků připíjejí slivovicí na 
shledání a – aby při stání neprochladli. Jsou zde všich-
ni, dorazil už zmáčený průvod s korouhvemi. Přijíž-
dí i kardinál. U výkopu před vchodem mostek a od-
halené kosti. Memento mori. Dav hučí, snaží se na-
hrnout dovnitř, stěsnává se – a přeci zůstává chrám 
zvenku v obležení, rychle zapnout mikrofon. Čas du-
šičkový, dnes i mrtví budou naslouchat, ústa v napě-
tí roztáhnou též sochy, v očekávání chvěje se portál 
románský. 

Už se začalo, teď z úst otce Duky zní „drazí přítom-
ní, sestry a bratři, vítejte v čas sváteční!“ Vše přesně, jak 
má být o dušičkové slavnosti, jen jediný detail doplnit: 
pozorujeme sice dění u svatého Víta, ale ve vysočin-
ské Zahrádce, obci, která už čtyřicet let v podstatě ne-
existuje. Zatopila ji komunistická přehrada. Voda měla 
zahladit nejen kus krajiny, ale navždy spolknout i její 
paměť, vše hmatatelné až na kostel a dvě budovy bylo 
zbouráno. Soudruhům zbývalo jen vymýt místním 
hlavy. A zde, zdá se, tak docela neuspěli. Proč jinak by 
se sem v dnešním nečase ty davy lidí sešly? Sem, kde 
není nic, ani autobus v neděli nejede. Ale stačí ztišit 
hlas a Vysočina promlouvá právě tady o velkých mu-
žích své dávné i úplně blízké minulosti. A ke kterému 
svatému vůbec pouť dušičková?

Pouť za Toufarem – fotoreportáž z cesty do Zahrád-
ky 27. října 2012 Aleše Formánka (Nakladatelství Li-
thos, 103 s.) je uvozena starými pohledy, zobrazující-
mi cestu k obci ještě před zalitím přehradou. Pětice 
úvodních textů od různých autorů (D. Duka, M. Do-
ležal, T. Mazal, J. Mlejnek, H. Mašková, J. Kroutvor), 
kde každý po svém promlouvá o fenoménu přítom-
nosti všeho, co bylo Zahrádce a jejímu okolí komu-
nistickou zlovůlí vyrváno. Svorníkem promluv, úvah 
i básní je duchovní přítomnost toho, za kým se onoho 
27. října 2012 společně putuje, patera Josefa Toufa-

Pouť za Toufarem

L T

ra. Působil v Zahrádce v letech 1940 až 1948, než byl 
pod tlakem okresních a místních komunistů přeložen 
do Číhoště. Místní si ho oblíbili pro jeho neúnavnou, 
nezištnou a nesmírně obětavou práci. Proti jeho pře-
ložení ovšem farníci sepisovali petice, věřící i komu-
nisté se ozývali na Toufarovu obranu. Přeložení do 
Číhoště již je ale jiným dějstvím v pokračování jeho 
životní dráhy. 

Knížka útlá, která formátem připomíná obdélní-
ková políčka fotogra�ckého �lmu, obsahuje i starou 
mapu, to aby se současní poutníci na cestě do zato-
pených míst neztratili. Středobodem je, jak jinak, Za-
hrádka a hlavní osy cest udávají Horní Paseky se sa-
motou Pejškovna, odkud zpoza stolu s chlebem a sli-
vovicí vychází průvod s korouhvemi, Kaliště s hostin-
cem Mahler, kde se bude pouť do noci zapíjet. Kolem 
Zahrádky jsou v mapě dokola rozesety jednotlivé obce 
spadající do Toufarovy farnosti: Ježov s gotickým kos-
telem svaté Lucie, Snět, Píšť, Martinice, Podivice… 
Cesty, po kterých za osm let svého působení Josef Tou-
far nachodil stovky kilometrů. Mikrosvět, který snad 
nikdy nebude dost probádaný.

Foto: Aleš Formánek.
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Pouť, na jejímž začátku sledujeme ve fotogra�ích 
ani ne dva tucty těch, kdo vypadají jako do dnešních 
dní vlnou času vyšplouchnutí dávní farníci Josefa Tou-
fara. Co na tom, že korouhve nejsou ze zlata, ale vy-
stříhané a přibité k násadě od hrábí, že obraz světce na 
lepenkové rozstřihnuté krabici cestou povážlivě oprší 
a zvlní se. Krajina je odpočítávaná skutečnými kroky, 
navíc se vysočinsky rychle láme z dozvuků babího léta 
přímo do zimy. Nebi je přesto vzdáváno díky, obra-
zy rukou čnících v přípitku a pozvedané lahve patří 
v knize k nejsilnějším. Vše je zcela konkrétní, vidíme 
detaily tváří, veselé pohledy očí i zkřehlost v lijáku, so-
chy a křížky u cesty a, konečně, ukazatel Zahrádka. To 
už se do hledáčku dostává dřevěná lávka a list papíru 
informující o opravách kolem kostela kvůli odvodně-
ní. A jako by se také odvodňovala a napravovala sama 
minulost, náhle vidíme v kostele i na prostranství ty 
spousty lidí, kteří všichni přišli kvůli Josefu Toufaro-
vi. A jak v roce 1948 píše v odvolání proti svému pře-
ložení, že je farářem všech bez rozdílu jejich vyznání, 
i nyní si na snímcích Aleše Formánka všímáme téhož. 
Všichni, kdo ke svatému Vítu onoho 27. října přichá-
zejí, mají v tváři jakousi stopu rozhodnosti. Jako by 
přišli po víc než šedesáti letech bojovat za svého kně-
ze, se vzpřímenými zády a jasnými, zcela neústupný-
mi pohledy. Obrazový dokument víc než všechna slova 
dokáže dosvědčit, že Josef Toufar byl a zůstal na Vyso-
čině přítomen v celých rodových liniích, nejméně ve 
třech generacích se nese úcta k němu coby oddanému 
knězi a mučedníku víry. 

Pouť do Zahrádky se uskutečnila u příležitosti uve-
dení knihy Miloše Doležala Jako bychom dnes zemřít 
měli. Díla, které právem připoutalo pozornost široké 
veřejnosti k osudům nejen Josefa Toufara, ale i jeho 
blízkých přátel, spolupracovníků a také krajiny, v níž 
působil. Sám příběh této knihy je pozoruhodný, její 
zrod i nečekaně mohutná a po celé měsíce neutuchají-
cí odezva by vydaly na román. Ale zde, ve fotogra�cké 
reportáži Aleše Formánka, zblízka nahlížíme fenomén, 
o kterém se mimo Vysočinu mnoho nemluví, protože 
bývá některými mylně spojován právě až s úspěchem 
knihy, případně zahájeným beati�kačním procesem. 

Josef Toufar již po desetiletí je ve svém kraji uctíván 
jako svatý mučedník. 

Pouť za Toufarem zachycuje také útržky výstavy 
o soužití kněze a jeho farnosti i o význačných posta-
vách, které se nedaly žádným nátlakem zlomit a také 
nebyly navzdory vší snaze minulého režimu zapome-
nuty. Tak zde vidíme i Karla Vránu, jehož ke studiu 
bohosloví inspiroval právě Toufar svým živým příkla-
dem, a který se po revoluci vrací z exilového působení 
v Římě coby uznávaný profesor teologie a morálně ne-
ochvějný zastánce studentů. Jeho rodný dům Zahrád-
ka číslo popisné jedna tehdy již dávno nestál, a pře-
ce ho nacházíme na fotogra�i, jak u svatého Víta dvě 
léta před smrtí, v roce 2002, křtí pravnouče farníků 
Josefa Toufara z Pasek. V Pouti za Toufarem působí 
Zahrádka jako magnet, absolutní střed světa, z jehož 
pole se ti, kteří jsou s ním rodově či osudem srost-
lí, nemohou – a dle výrazu svých tváří – ani nechtějí 
vymanit.

Fotogra�cké pásmo Aleše Formánka zachycuje 
křehké návraty skrz jindy nepropustné sklo uplynu-
lých let. Dosvědčuje však také zcela svébytně pokraču-
jící kontinuitu dějin a života místa. Tím také knížka 
navazuje svědectvím ze současnosti na dvousetstránko-
vou obrazovou část Jako bychom dnes zemřít měli. Kruh 
se uzavírá: putujeme k Toufarovi.

Lucie Tučková, 1981, romanistka.

Foto: Aleš Formánek.
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Vážený pane Mikši,

s velkým zájmem jsem v Kontextech 4/2013 četl článek 
pana Petra Fialy „O potřebě demokratické politiky“. 
Mohl bych se teď rozepsat o jeho přesvědčivé argumen-
taci ve prospěch potřeby demokratické politiky, o její 
krizi, s níž si dnes často nevíme rady. Chválu, kterou 
článek politologa a historika Petra Fialy zasluhuje, pře-
nechám odborné veřejnosti. 

Pokusím se však, zcela spontánně a možná asi i ne-
uváženě, popsat, proč třeba i mě zachvátí častěji, než je 
nutné, nedůvěra k politikům, kteří demokratickou po-
litiku ve smyslu, jak ji právem obhajuje Petr Fiala, při-
vádějí „na buben“.

Pokud jde o současnou českou politiku, o jejímž sta-
vu se denně informuji z českého tisku na internetu, tak 
jen stručně, protože v České republice nežiji: Zprávy 
o podrazech českých politiků, o korupci, podvodech, 
o zákeřných pomluvách, o jejich někdy už vulgárním 
slovníku atd. už nemohu číst, a když si je přečtu, tak si 
uvědomuji, že kdybych tam žil, tak bych odrůdu dnešní 
české demokratické politiky jen stěží snášel.

Ale i v Německu mě politici přivádějí někdy do sta-
vu, v němž, abych si ulevil, prohlašuji, že příště nebudu 
volit, protože ztrácím důvěru i ke kandidátům, poslan-
cům a politikům zdejších konzervativně-křesťanských 
stran, kteří se nám často představují a předvádějí jako 
zastánci morálky a všech občanských ctností.

Nedávno, dva týdny před volbami na podzim 2013, 
se provalilo, že několik poslanců vládnoucí bavorské 
křesťanské strany CSU i dvou dalších liberálně-levico-
vých politických stran v opozici, navenek a na předvo-
lebních schůzích horliví kazatelé morálky, jakož i zastánci 
demokracie a demokratické politiky, zaměstnávali a ne-
chali si ze státní pokladny jako „odborné pomocníky“ ve 
svých poslaneckých kancelářích platit manželky, příbuz-
né, a dokonce i nezletilé děti. Jeden, na veřejnosti zaní-

cený obhájce mravnosti, morálky a poctivosti, si na účet 
Bavorského zemského parlamentu a své tamní kancelá-
ře nechal proplatit účet na fotoaparát v ceně 6 000 euro, 
jiný vyplácel manželce za nic, prý za práci v jeho po-
slanecké kanceláři, měsíčně několik stovek eur atd. atd. 

Nedivte se, že si dovolím pochybovat o charakteru 
mnohých politiků, „tvůrců“ prý tolik potřebné demo-
kratické politiky, bývalých ministrů a jednoho kancléře 
a jedné kancléřky Spolkové republiky Německo. 

Uvedu příklady: 
Joschka Fischer, jeden čas ministr zahraničních věcí, 

začal politickou kariéru ve straně Zelených coby levico-
vě revoluční anarchista. Když byl v Hesensku na konci 
sedmdesátých let jmenován ministrem kultury, skládal 
v zemském parlamentu přísahu v odřených džínsech, 
v kárované košili a v teniskách. O několik let později si 
jako ministr zahraničních věcí už liboval v oblecích na 
míru šitých, v pancéřované mercedesce se šoférem a s tře-
mi bodyguardy. To se Joschkovi, levicovému revolucio-
náři, zalíbilo, takže když po prohraných volbách musel 
nechat politiky, přijal revolucionář marxistického ražení 
z roku 1968, kdy chtěl kapitalistické západní Německo 
včlenit do svazku s „pokrokovými“ socialistickými země-
mi, místo ve správní radě kapitalistického koncernu s roč-
ním obratem několika miliard eur. A tam sedí dodnes.

Další případ: Kancléř Spolkové republiky Gerhard 
Schröder, v roce 1968 student v Hannoveru, hlásal na 
univerzitě a v ulicích města učení „Velkého Mao Ce-tun-
ga“. Po studiích, když se ukázalo, že učení Velkého Maa 
v západním Německu nezabírá, vstoupil jako levicový 
intelektuál posedlý Marxovým učením do sociální de-
mokracie (SPD), kde to dotáhl až na kancléře Spolkové 
republiky Německo. 

Po prohraných volbách, vyhrála je Angela Merkelová, 
vstoupil poražený kancléř do služeb svého intimního pří-
tele Vladimira Putina, jemuž jako poradce ve věcech zá-
padních kšeftů slouží v Moskvě dodnes. O Schröderových 

Nad článkem „O potřebě demokratické politiky“

O F
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příjmech ve službách Kremlu kolují v Německu fantas-
tická čísla, která nechci uvádět.

Velkou nadějí bavorské konzervativní strany CSU byl 
donedávna Karl-eodor zu Guttenberg, šlechtic z váže-
né rodiny, která se v době Hitlerovy vlády nikdy nekom-
promitovala s nacismem. Jméno Guttenberg má, tedy 
mělo, v Německu už po staletí skvělý zvuk, což Gutten-
berg junior zneužil ve svůj prospěch a nikdo z profesorů 
Bayereutské univerzity se z úcty k rodině Guttenbergů 
a k jejím nezávadným dějinám neodvážil jeho doktorskou 
práci jako plagiát odmítnout. Podvod odhalili novináři. 

Karl-eodor zu Guttenberg to v politice dotáhl až 
na ministra obrany v Berlíně. Když se podvod s doktor-
skou prací provalil, hájil se „doktor“ Guttenberg způso-
bem více než trapným, a tak se ho, zátěž pro vládu a vů-
bec, kancléřka Merkelová rázným způsobem zbavila.

Tyto tři případy, mohl bych uvést další, jsem struč-
ně popsal proto, abych v souladu s Petrem Fialou zdů-
raznil své stanovisko k potřebě demokratické politiky, 
která dnes zřejmě trpí nedostatkem schopných politiků 
s charakterem. 

O potřebě demokratické politiky jsem neochvěj-
ně přesvědčen, jen se ptám: Kdo, jací lidé-politikové, 
tu tolik potřebnou demokratickou politiku dělají? 

V době, kdy jsem se v západním a pak i sjednoceném 
Německu zčásti zabýval i publicistikou, jsem poznal de-
sítky, snad více než stovku zdejších konzervativních i le-
vicových politiků. Když dnes o nich uvažuji, tak si snad-
no na prstech spočítám, že jen za sedm bych dal ruku do 
ohně. Dalších dvacet, rovněž z levého i z pravého tábo-
ra, považuji dodnes za schopné, jenže v politicko-parla-
mentně-vládním světě plném intrik a podrazů neuspěli. 
Jestli se nemýlím, tak deset z těch mimořádně schopných 
a poctivých politiků kancléřka Merkelová v uplynulých 
osmi letech „uřezala“ a odstavila na „vedlejší“ kolej, nebo 
„vykopla“ nahoru do vedoucích funkcí v bruselské byro-
kracii. Jistě byste mi, vážený pane Mikši, mohl uvést čet-
né případy i z českého stranickopolitického života, kdy 
mocní a mocichtiví „u vesla“ odstranili z partajně-mo-
cenského centra všechny jim a jejich kariérám nebezpeč-
né, schopné i občansky „nezávadné“ politiky a obklopi-
li se politickými i lidskými nezřídka korumpovatelnými 
nebo už zkorumpovanými nulami, které snadno ovládli 
a zmanipulovali. 

Kancléřka Merkelová, politička vybavená mimořád-
nou vlastností z pozadí intrikovat a upevňovat svou moc, 
je, bohužel, aktuální poučení, jak se udržet u moci a vy-
strnadit ze svého okolí schopné, ba i ministerské předse-
dy spolkových zemí, ministry a politiky, kteří se odvážili 
prý nejmocnější ženě tohoto světa odporovat. 

A dále: Když uvážím, že ve Spolkovém sněmu v Ber-
líně zasedá dnes jedna třetina té či oné straně oddaných 
advokátů, v normálním životě neschopných se prosadit, 
jedna třetina politologů nebo s politology „spřízněných“ 
povolání, prý historiků a prý �lozofů – s odpuštěním – 
často užvaněných kariéristů, kteří na „pracovním trhu“ 
dnes nemají šanci, tak se nedivte, že naléhavou záležitost 
potřeby demokratické politiky vidím skepticky přede-
vším jako „lidský“ problém, tedy aby se do politiky ne-
mohli – jako v současné době – prodrat kariéristé, vrch-
nosti vždy oddaní oportunisté. Potřeba demokratické 
politiky potřebuje dnes především politiky, kterým lze 
důvěřovat. Problém spočívá v tom, kde je vzít…

Případ z volebního obvodu, kde bydlím: 
Kdybyste se mě, pane Mikši, zeptal, který politik za-

stupuje náš volební obvod v Bruselu, tak bych musel po-
krčit rameny: Nevím. 

Před lety jsem jistě někoho do Evropského parla-
mentu volil, ale jméno mi vypadlo, protože náš poslanec 
v novofeudálním, zbyrokratizovaném bruselském celo-
evropském aparátu se v našem volebním obvodu v uply-
nulých šesti letech ani neukázal. Našeho poslance bavor-
ské křesťanské strany CSU vidím jen v televizi. Zastává 
totiž vedoucí funkci ve straně CSU, takže k nám, voli-
čům, se dostaví jen před volbou, kdy mu jde o naše hlasy, 
a potom, do příštích voleb, už nikdy. Dělá podle mého 
mizernou velkou politiku, a na své voliče – s odpuště-
ním – kašle. Zvolili jsme ho, tak nás už nepotřebuje.

Jak se říká v mém rodním městě Slezské Ostravě: 
A včil o potřebě demokratické politiky mudruj…

Facit: S velkou většinou po kariéře posedlé garnitu-
ry dnešní politické reprezentace – a to nechci myslet na 
Brusel a na tamní novofeudální byrokracii – zažijeme 
zřejmě jen další zklamání. 

Ale co se dá dělat? 
Co jsme si zvolili, to máme.
Zdraví O F

Murnau 10. 11. 2013
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Z nových knih

HAJOON CHANG
23 VĚCÍ, KTERÉ VÁM NEŘEKNOU 
O KAPITALISMU
Dokořán, váz. s přebalem, 304 s., 348 Kč

Současná západ-
ní společnost pří-
sahá na neoliberál-
ní model ekonomi-
ky, který za nezpo-
chybnitelné dog-
ma prohlašuje tzv. 
volný trh – ostatně 
i v Čechách svého 
času byla „nevidi-

telná ruka trhu“ nedotknutelným bož-
stvem. Ha-Joon Chang, jenž (snad díky 
svému původu) dokáže nahlédnout ka-
pitalistickou ekonomiku západního stři-
hu jaksi zvnějšku, vlastně vyslovuje, po-
pisuje a zdůvodňuje jen to, co v posled-
ních desetiletích začali vnímat mnozí: 
že volnotržní ekonomika přes všechny 
proklamace a teoretické ospravedlňo-
vání v mnoha směrech selhává. Eko-
nomiku volného trhu kriticky rozebírá 
z mnoha úhlů a velmi názorně ukazuje 
její nedostatky. Nenabádá ovšem k zave-
dení jakéhosi protikladného socialistic-
kého modelu, ale doporučuje řadu opat-
ření, která by současný model dokáza-
la zlepšit k prospěchu všech. Vychází ve 
spolupráci s nakladatelstvím Argo.

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

re�exe zohledňují-
cí metodologickou 
dvojznačnost vý-
chodisek v myšle-
ní o výchově: vý-
chodisko �loso�e 
a východisko vědy. 
Čtenář v textu na-
lezne rozbor poj-
mů, bez nichž se 

teorie výchovy neobejde (diskurs, for-
mativní proces, zájem, autorita, vzdě-
lání, kultura, teorie, praxe aj.). Autor 
se ptá, zda soudobé pedagogice s je-
jím důrazem na „akci“ a „zážitek“ ne-
chybí zájem o hlubší re�exi právě těch-
to základních pojmů. Polemizuje s po-
kusy chápat výchovu skrze jednoznač-
né de�nice, zdůrazňuje antinomic-
kou, kontradiktorickou podstatu pro-
cesu výchovy a celé pedagogické teorie. 
Upozorňuje na nebezpečí skryté v za-
pomnění na význam ideálu ve výchově 
a odmítá rezignaci na hledání hodno-
tících měřítek v době tzv. postmoder-
ny. Smyslem této knihy je přispět k hle-
dání komplexního pojetí výchovné 
teorie.

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

IVO ŠLOSARČÍK, 
ZUZANA KASÁKOVÁ A KOL.
INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE 
A LISABONSKÁ SMLOUVA
Grada, brož., 248 s., 369 Kč

Kniha Instituce Ev-
ropské unie a Lisa-
bonská smlouva, 
připravená autor-
ským kolektivem 
z Katedry západo-
evropských stu-
dií Fakulty sociál-
ních věd Univer-
zity Karlovy v Pra-

ze, analyzuje z perspektivy nového in-
stitucionalismu změny Evropské unie 
po přijetí Lisabonské smlouvy. Autoři 
si kladou za cíl zhodnotit dopady insti-
tucionální reformy, její nedodělky a od-
povědět na otázku, zda se postlisabon-
ská Evropská unie bude moci místo dal-
ších institucionálních změn soustředit 
na obsah svých aktivit.

MARTIN STROUHAL
TEORIE VÝCHOVY
K vybraným problémům 
a perspektivám jedné 
pedagogické disciplíny
Grada, brož., 192 s., 299 Kč

Kniha je určena učitelům i studentům 
pedagogiky, učitelství i širší pedagogic-
ké veřejnosti. Představuje koncept teo-
rie výchovy jako komplexně založené 
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VLADIMÍRA DVOŘÁKOVÁ, 
RADEK BUBEN, JAN NĚMEC
QUE EL PUEBLO MANDE! 
Levicové vlády, populismus 
a změny režimu v latinské americe
SLON, brož., 364 s., 377 Kč

Studium politiky v Latinské Americe 
má ve světě – a částečně i u nás – boha-
tou tradici. Byl to totiž vývoj v Latinské 
Americe, který často určoval výzkumné 
priority světové politologie. Latinskoa-
merická zkušenost mimo jiné podnítila 
diskuse o prezidencialismu a parlamen-
tarismu. Stejně tak řada hypotéz týka-
jících se hroucení demokratických re-
žimů, (re)demokratizace či konsolida-
ce základních demokratických institu-
cí byla nejprve testována na latinskoa-
merické zkušenosti a následně vstoupila 

do obecné kompa-
rativní politologie. 
S ohledem na to je 
v knize rozpraco-
ván obsáhlý teore-
tický rámec, který 
se zabývá koncep-
ty, jako jsou stát, 
režim, vláda nebo 
populismus.

Zatím poslední podnět výzkumu la-
tinskoamerické politiky přinesl počá-
tek nového tisíciletí, kdy v mnoha ze-
mích došlo k mocenskému vzestupu 
levice, který často znamenal buď prv-
ní skutečné střídání u moci, nebo pro-
jekt zásadní transformace politické-
ho režimu.
Záměrem této publikace je charakteri-
zovat tuto „levicovou vlnu“, vymezit, 

kdy jde „pouze“ o změnu vlády a kdy 
o změnu režimu. S ohledem na odliš-
nosti působení jednotlivých levicových 
vlád autoři navrhují jejich typologii, 
která pomáhá osvětlit tyto rozdíly a vy-
mezuje tzv. radikální vlády, jež usilují 
o změnu režimu a jsou v tom relativně 
úspěšné. Jaké důsledky má slabá stát-
ní identita? Proč je akceschopnost státu 
mnohdy důležitější než typ politického 
režimu? Může být populismus dobrým 
nástrojem demokratizace? A co je vlast-
ně populismus?

SOCIOLOGICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ (SLON) 
Jilská 1, 110 00 Praha 1
tel.: 222 220 025, fax: 222 220 045
www.slon-knihy.cz, 
slon@slon-knihy.cz
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Rejstřík ročníku 2013
Příjmení, jméno: název článku, číslo/strany

Editorial
Balík, Stanislav: Editorial, 2/2013
Balík, Stanislav: Editorial, 5/2013
Hanuš, Jiří: Editorial, 1/2013
Hanuš, Jiří: Editorial, 3/2013
Hanuš, Jiří: Editorial, 6/2013
redakce: Editorial, 4/2013

Texty
Agresto, John: Byla podpora demokracie 

chybou? Liberalismus, arabské jaro 
a zaskočení neokonzervativci, 2/30–37

Arnold, Matthew: Hebraismus 
a helénismus, 5/22–28

Balík, Stanislav: Pocity po více než dvou 
desetiletích od pádu komunismu, 
3/102–104

Bankowicz, Marek: Marxismus jako 
krajní libertarianismus, 6/28–33

Belling, Vojtěch: Krize eurozóny a návrat 
politického rozhodování, 1/19–23

Besançon, Alain: Zkrvavené země. 
O stejnojmenné knize Timothy 
Snydera, 5/92–94

Blanchet, André: Camusův Člověk 
revoltující, 6/51–57

Blanchet, André: Marie Noël mezi 
dvěma světy, 3/77–84

Blažević, Igor: Začarovaný kruh 
extrémního nacionalismu, 3/11–14

Cvrček, Miroslav: Je stabilita na 
rozbouřeném moři žádoucí?, 4/12–17

Doležal, Miloš: Osudové propletení aneb 
TT. Příběh přátelství želivského opata 
Víta Tajovského a číhošťského kněze 
a mučedníka Josefa Toufara, 2/57–67

Dufková, Mariana: Přivlastněný umělec. 
Pozdní výtvarné dílo Josefa Čapka 
a jeho poválečná re�exe, 5/57–63

Dvořák, Aleš: Rudolf Jedlička: samaritán 
v bílém plášti, 5/14–21

Fiala, Petr: Disent, ideály a demokratická 
každodennost. Ke srovnání podmínek, 
funkcí a výsledků českého a polského 
disentu, 6/20–23

Fiala, Petr: O potřebě demokratické 
politiky, 4/3–11

Filip, Aleš: „Ruka a duše.“ Nad obrazy 
prerafaelitů, 2/44–56

Filip, Ota: Hitlerovy „radovánky“ 
v Mnichově, 1/91–96

Filip, Ota: Nad článkem „O potřebě 
demokratické politiky“, 6/95–96

Filipová, Marta: Brno a Výstava soudobé 
kultury 1928. Výstava jako symbol 
národa a státu, 5/49–56

Fischer, Jens Malte: „Mahlerova hudba je 
sekyra na zamrzlé moře v nás“. Gustav 
Mahler – Vídeň, židovství, identita, 
2/79–84

Haňka, Rudolf: Je nutné oddělit 
nostalgii od reality doby, ve které 
žijeme, 1/50–51

Hanuš, Jiří: Byl jednou jeden dům… 
Roderick Usher a jeho pád, 5/76–81

Hanuš, Jiří: Hluboká, ale Problematická, 
4/94–95

Hanuš, Jiří: Cherchez la famme! Kariéra 
kaplana Slopa, 6/62–66

Hanuš, Jiří: Jekyll a Hyde. Dvojí já, 
3/66–69

Hanuš, Jiří: Julián Sorel: Napoleonské 
„Já“, 1/65–69

Hanuš, Jiří: Kurtz: srdce v temnotě 
nitra, 4/73–77

Hanuš, Jiří: Petr Hájek a pstruzi 
na řece Svratce, 1/97–98

Hanuš, Jiří: Příběh o ztraceném synu. 
Karel Josef Trotta a pád Domu 
habsburského, 2/85–90

Horáček, Martin: „Buldozerové 
plánování“ a ničení strukturálního 
řádu. Krajina a architektura 

v socialistickém Československu, 
4/28–36

Klaus, Václav: Zamyšlení nad knihou 
Nicholase Wapshotta „Keynes – 
Hayek“, 4/91–93

Kopeček, Lubomír, Fajmon, Hynek, 
Balík, Stanislav, Švanda, Pavel, Mikš, 
František: Prezidentské období Václava 
Klause očima autorů Kontextů, 1/3–12

Kopeček, Lubomír: Reakce na Jiřího 
Weigla aneb problém lidského 
zapomínání, 4/96–97

Legutko, Ryszard: Demokratický de�cit 
Evropské unie, 1/13–16

Maier, Hans: Vykupujte čas…, 4/37–46
Manent, Pierre: Krize liberalismu, 

4/18–27
Mikš, František: „Jiná modernita“ 

a obrana přirozeného světa, 6/6–19
Mikš, František: „Piju, tedy jsem“ aneb 

Chvála ovínění, 1/30–34
Mikš, František: O intelektuálovi, který 

se necítí dobře, ale měl by, 2/3–10
Mlejnek, Josef jr.: Opomíjená 

psychoanalýza totalitarismu. Román 
Kallocain Karin Boyeové, 4/78–82

Mlejnek, Josef jr.: Zdechlina 
s make-upem. Raúl Castro – blecha, 
která si osedlala tygra, 3/96–101

Mlejnek, Josef: Duch vane, kde chce, 
i v divadle aneb Fenomén Buranteatr, 
2/73–76

Mlejnek, Josef: Duchovní autorita Alain 
Besançon, 5/45–48

Mlejnek, Josef: Léta pro mne překládání 
bylo jen hýčkanou představou. 
Rozhovor s Jiřím Reynkem, 3/70–76

Mlejnek, Josef: Odešel polský dramatik 
Sławomir Mrożek, 4/87–90

Mlejnek, Josef: Velký bílý Otec ve 
Vatikánu. Několik úvah o novém 
papeži Františkovi, s. 3/30–33
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Mlejnek, Josef: Za Zbyňkem Hejdou, 
6/58–61

Pelčák, Petr: Brněnští němečtí architekti 
v období první Československé 
republiky, 6/34–46

Pencák, Marcel: Hradecký architekt. 
Život a dílo Vladimíra Fultnera 
(1887–1918), 3/41–49

Rogers Bernerová, Ashley: Za 
pluralitní vzdělávání. Alternativy 
ke vzdělávacímu monopolu 
�nancovanému státem, 2/38–43

Rozansky, Jeremy: Pobírači a tvůrci, 
5/95–98

Ruczaj, Maciej: O katolicismu a revoluci: 
Patrick Pearse a irské Velikonoční 
(zmrtvých)povstání, 1/24–29

Ryčlová, Ivana: Alexandr Tvardovskij 
– básník redaktorem, 3/15–29

Ryčlová, Ivana: Divadelní legenda Jurij 
Ljubimov, 5/29–44

Scruton, Roger: Piju… aneb Jak jsem byl 
polapen, 1/35–44

Švanda, Pavel: Mlejnkovo pokojně 
neklidné Sklepní okénko, 6/91–92

Švanda, Pavel: Za Zdeňkem Rotreklem, 
3/90–91

omas, Keith, Rees, Martin: Příspěvky 
k tématu Ohrožení britských 
univerzit?, 1/45-49

omová, Françoise: Ruská zahraniční 
politika, 2/20–29

Tomský, Alexander, O potřebě 
pesimismu, 2/98–101

Tomský, Alexandr: Vidět jinýma očima, 
6/3–5

Tučková, Lucie: Nebylo tam vůbec nic 
… nejkrásnější místo světa. Bohuslav 
Reynek ve Francii, 4/64–68

Tučková, Lucie: Nejmilejší koření? 
Tabák! Humor v básnických textech 
Zbyňka Hejdy, 1/78–81

Tučková, Lucie: Pouť za Toufarem, 
6/93–94

Tučková, Lucie: Vášnivě a prudce chci. 
Za abbé Pierrem, 6/75–81

Uhde, Milan: Jak moc chutná moc I., 
2/11–19

Uhde, Milan: Jak moc chutná moc II., 
3/34–40

Váša, Petr: Tomatom, 6/67–74
Weigl, Jiří: K anketě „Prezidentské 

období Václava Klause očima autorů 
Kontextů“, 3/105

Wildstein, Bronisław: Legutko 
o diktatuře průměrnosti, 1/17–18

Wildstein, Bronisław: Postpolitičnost čili 
postdemokracie, 5/10–13

Zahrádka, Jiří: Gustav Mahler a česká 
hudba, 2/77–78

Rozhovory
Gorczyńská, Renata: Poezie přesnosti. 

Rozhovor s Ryszardem Krynickým, 
5/64–71

Hanuš, Jiří: Okno do reality, nebo 
kafemlýnek? Rozhovor s historičkou 
Radmilou Švaříčkovou Slabákovou, 
6/47–50

Hanuš, Jiří: Židovství mu bylo vůní 
domova… Rozhovor s Jaroslavem 
Stříteckým, o Josephu Rothovi, 
3/50–53

Kubát, Michal: Rozhovor s Markem 
Bankowiczem o jeho nové knize 
Kritikové marxismu, 6/24–27

Mikš, František: „Tatínka vnímám 
především jako básníka duše.“ 
Rozhovor s I S, dcerou 
básníka Josefa Suchého, 3/54–58

Mikš, František: Architekti a designéři 
by měli opustit představu, že moderní 
doba má pouze jeden správný styl. 
Rozhovor s Janem Michlem, 1/52–64

Mikš, František: Za krásnější svět. 
Rozhovor s historikem a teoretikem 
architektury Martinem Horáčkem, 
5/3–9

Mlejnek, Josef: Člověk stojí před 
tajemným prostorem. Rozhovor 
s malířem Jiřím Štouračem, 4/47–53

Mlejnek, Josef: Nejde-li vlastní psaní, je 
lépe mlčet – nebo překládat. Rozhovor 
s Lenkou Daňhelovou, 4/54–59

Mlejnek, Josef: Přemýšlet o životě 
prostřednictvím divadla. Rozhovor 
s Františkem Der�erem, 2/68–72

Mlejnek, Josef: V umění se žádná daň 
císaři platit nemusí. Rozhovor se 
Zbyňkem Hejdou, 1/70–77

Pšeja, Pavel: V Barmě se hraje fotbal 
na velice šikmém hřišti. Rozhovor 
s Igorem Blaževićem, 3/3–10

Poezie
Čermáček, Petr: Domovní znamení, 

6/87–90
Daňhelová, Lenka: Rodinný strom, 

4/60–63
Hejda, Zbyněk: Klíček od hodin, 

1/82–83
Krynicki, Ryszard: Mám bohužel 

zpomalené re�exy, 5/72–75
Mlejnek, Josef: Za okapem, 2/91
Noël, Marie: Hrubě rudá zrna, 3/85–87
Renaud, Suzanne: Hudbo drahá, 

3/88–89
Reynek, Bohuslav: Jitřní voda, 4/69–72
Suchý, Josef: „Tiše mě ubývá“, 3/59–65

Básníci čtou básníky
Brikcius, Eugen: Skoro všichni jsou 

už usazeni, 3/92–95
Čermáček, Petr: Přetvářet sny v písně. 

6/82–86
Hejda, Zbyněk: Básníci čtou básníky. 

1/84–87
Mlejnek, Josef: S poezií jsem se setkal 

dřív než s básníky, 2/94–97
Švanda, Pavel: O takových věcech si 

pro sebe mlčím, 4/83–86
Volf, Zdeněk: Básně před psaním, 

5/82–88
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vychází �tvrtletn� od roku 1998.
�ídí doc. Zden�k Vojtí�ek spolu s redak�ní radou

(doc. Pavel Ho�ek, doc. Ivan O. �tampach, dr. Milo� Mrázek a dal�í).
Aktuální �lánky z domova i zahrani�í o sou�����������������������,

témata, rozhovory, události, informa�ní servis, práce student�.
Zásadní �lánky jsou odborn� recenzovány.
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Cena: 49,- K�.

Objednávky: http://www.send.cz v sekci kulturních �asopis�.
Star�í �ísla v redakci (e-mail: dingir@dingir.cz).

��������������������������������
������������������������������ílohou o waldorfském �kolství)

Buddhismus v �eské spole�nosti
�����������������������������������

Hnutí svámího Mahé�varánandy
Sou�asná astrologie I. a II.

Angelologie
������������������������������
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A T / Vidět jinýma očima

P F / Disent, ideály 
a demokratická každodennost

P P� / Brněnští němečtí architekti 
v období první Československé republiky

A B / Camusův Člověk revoltující 

J M / Za Zbyňkem Hejdou

J� H / Cherchez la famme! Kariéra kaplana Slopa

P V / Tomatom

P Č� / Domovní znamení

F M / „Jiná modernita“ 
a obrana přirozeného světa

NOVÁ PUBLIKACE CDK

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

Informace o předplatném 
časopisu Kontexty na rok 2014
Všem zájemcům o časopis Kontexty doporučujeme předplatné. 
Je to nejspolehlivější a nejlevnější způsob jeho pravidelného odběru.
Roční předplatné (6 čísel včetně poštovného): 500 Kč

Sponzorské předplatné: 1 000 Kč

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

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

Upozornění: 
Předplatitelé našich časopisů mají 25% slevu při nákupu knih CDK v internetovém knihkupectví www.cdk.cz. 

F X. H

Fenomén Vatikán
Idea, dějiny a současnost papežství – 
Diplomacie Svatého stolce – České země a Vatikán
Rozsáhlá historická studie o nejmenším státu světa je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá otázkou, 
proč a v jakém smyslu je římský biskup hlavou největší z křesťanských církví. Druhá kapitola podává historický 
přehled vývoje instituce papežství v jeho vztahu ke „světské moci“ až do zániku církevního státu v roce 1870. Třetí 
kapitola se věnuje moderní podobě Městského státu Vatikán po roce 1929 a zkoumá vedle vývoje jeho organizační 
struktury především proměny jeho mezinárodního postavení a podoby jeho diplomacie. Čtvrtá kapitola je pak 
věnována minulosti a přítomnosti vztahů mezi římským stolcem a českým národem v jejich politickém i nábo-
ženském rozměru. První vydání knihy vyšlo před devíti lety a bylo rychle rozebráno. Druhé vydání je doplněno 
o podrobný výklad nejvýznamnějších událostí historie papežství posledních let až po nástup papeže Františka.

Druhé, rozšířené a aktualizované vydání, vázané, formát B5, 784 str. + 8 str. bar. obraz. přílohy, 598 Kč
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