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Od hledání sebe sama po identitární šílenství a 
genocidu 

 

Petr Fleischmann1 

 

Lze po Osvětimi vůbec mluvit o čemkoli jiném? Otázka byla nastolena 

vzápětí po odhalení rozměru hrůzy a dodnes nikdo nepřinesl odpověď, která by 

obsahovala přesvědčivé „ano, lze“. Rozprava o čemkoli jiném, od probírání 

nejbanálnějšího tématu kaţdodennosti po přemítání o nejvyšších a 

nejušlechtilejších výtvorech, jeţ je lidský druh schopen vyplodit, se zdá být jako 

by nutně postiţena amnézií. 

 

 

Je zapomínáním na to, jaký spád jsou věci schopny nabrat: jakýmsi hraním si na 

to, ţe to, k čemu došlo, bylo jen zcela výjimečným vybočením a přesvědčováním sebe 

sama, ţe ţivot jde dál. Představa, ţe by nešlo o pouhé vybočení, je totiţ děsivé. Za 

tímto zapomínáním je patrně i strach z něčeho, čemu nerozumíme. Dokonce i historik, 

říká Saul Friedländer, je v konfrontaci s holocaustem „paralyzován“: „Víme do detailu, 

co se stalo, známe sekvenci událostí a jejich pravděpodobnou interakci, ale hlubinná 

dynamika fenoménu nám uniká.“2 Holocaust nespadá do kategorie událostí, jimţ 

nerozumíme z neznalosti či protoţe naše poznání má mezery. Zde víme de facto vše, 

ale to zjevně nestačí. 

                                                      
1 Petr Fleischmann vystudoval filozofii na paříţské Sorboně a historii ve Florencii, působí jako poradce 
zahraničního výboru Senátu ČR. 
2
 S. Friedländer: Proving the limits of representation. Nazism and the „Final Solution“, Cambridge, 

Harvard University Press, 1992 (citován in J.-P. Chaumont). 
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Ambicí následujícího krátkého textu není a nemůţe být nalézt odpověď na 

otázku, na níţ si lámou zuby mnozí a která je předmětem desítek tun literatury, od 

svědectví přeţivších po vědecké analýzy. Jde tu pouze o prezentaci dvou tří poznámek, 

které nemají nutně pretenci na exkluzivitu či originálnost, jejichţ cílem je mimo jiné 

sdělit, nakolik je téma genocidy permanentně aktuální. A to ne jen kdesi v ostatně 

pouze zdánlivě vzdálené Africe, ale zde, u nás, v tentokrát taktéţ jen zdánlivě poklidné 

a genocidně se nechovající České republice. Mezi tím, co víme, je totiţ mimo jiné 

poznání, ţe genocidu páchají i vyspělé, člověk by řekl spořádané společnosti. Vše se jeví 

tak, ţe odpověď není ukryta v charakteristice dané společnosti, v její struktuře či 

vývojovém stupni, ale někde v mentálních mechanismech týkajících se jak jednotlivce, 

tak i celých kolektivit. Aniţ by bylo zcela jasné, o jaké mechanismy se jedná, literatura 

zabývající se otázkami genocid a holocaustu3 se zjevně prioritně zaměřuje na 

identifikační, potaţmo sebeidentifikační proces. Takţe: 

Způsob, jakým je identifikován ten druhý, nám toho říká mnohem více o tom, 

kdo identifikuje, neţ o tom, kdo je identifikován, zní základní teorém etnologa-

antropologa.4 To, ţe Řekové povaţovali některé jiné za „barbary“, „b-r-b“, ty, kteří 

„brblají“ a jako zvířata vydávají neartikulované zvuky, nás neinformuje o tom, ţe ti 

druzí byli barbaři, a vůbec o tom, co barbarství znamená, leč o tom, jak Řekové vnímali 

sebe sama. Nezávisle na tom, co pojem lidství představuje, jeho nositelem se zde stává 

pouze daná skupina. Společné lidství lidstva, dá-li se to takto říct, není spontánně 

vnímáno jako nějaká danost odpovídající jistým antropologickým parametrům, ale coby 

statut, který je udělován dle kritérií, která si stanoví ten, kdo tento statut uděluje. Tato 

kritéria, pod hrozbou sebezkázy, musí, v jeho mysli, být nutně odlišná pro ty, kdo jsou 

do lidstva zahrnováni, a ty, kdo nemají právo být jeho součástí a jsou vyvrhováni do 

jiného řádu, kde se hemţí ve společnosti hmyzu, krys a jiných ţivočichů. Vyloučení 

toho druhého, jdoucí aţ po jeho vraţdění a vyvraţďování jemu daným způsobem 

                                                      
3 Velmi obsáhlá bibliografie se nachází v knize Jeana-Michela Chaumonta: La concurrence des victimes – 
génocide, identité, reconnaissance, nakl. La Découverte, Paříţ, 1997 (nové vydání 2010). 
4 Myslíme přirozeně hlavně na Clauda Lévy-Strausse a jeho slavnou přednášku „Rasa a dějiny“ (1952). 
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„podobných“ (ve smyslu obdobně identifikovaných), předpokládá tedy k postiţení 

rozdílnosti sebeidentifikační proces, jehoţ je tato eliminace ne-li předpokladem, tak 

přinejmenším součástí. Historizace tématu a jeho vtaţení do našeho evropského a 

především středoevropského kontextu - chceme-li být zkratkovití a postupovat rychle - 

nám dovoluje sdělit přibliţně následující:  

Být sám sebou, hájit svou identitu, je jedním z nejzvučnějších hesel novověku 

vymaňujícího se z různých forem heteronomie, z absence autonomie subjektu, a to ať 

individuálního či kolektivního, potaţmo etnického anebo národního. Vlastní identita je 

prezentována coby nejvyšší meta přinejmenším posledních 200 let a právo na ní coby 

nejzákladnější ze všech práv. Sám sebou chce být Němec bouřící se proti ediktu 

napoleonských generálů, kteří mu sdělují, ţe má tu čest stát se Francouzem, a tudíţ 

příslušníkem „Velkého národa“, sám sebou a ne Němcem chce být Čechoslovák (či 

Slovakočech) Ján Kollár meditující kdesi v patrioticky vroucí Jeně nad truchlivým 

osudem Polabských Slovanů a coby „Čech rodu slovanského“ se definuje Čech Palacký 

odmítající pozvání německého Vorparlamentu do Frankfurtu. Ale jděme dál: moţná 

nejen shodou okolností, leč pod vlivem Zeitgeistu, v témţe osudném roce 1848, kdy 

Palacký redigoval svůj slavný dopis, sám sebou chce být Marxův „odcizený“ dělník 

pracující na stroji, jenţ on sám nekoncipoval, a vyrábějící produkt, jehoţ finalita mu 

uniká. A jděme stále dál, tentokrát v čase: Stejně jako dřív reklamuje své právo na 

vlastní identitu Čech, Maďar, Polák po desetiletí udrţovaný v respektu k abstraktnímu 

„internacionalismu“ tzv. tábora míru, jenţ ho obšťastňoval tu a tam nějakou tou 

vojenskou intervencí, a to i ve chvíli, kdy je na základě deklarované vlastní vůle 

vstřebáván do spojené Evropy, jeţ by měla, teoreticky, garantovat jeho svébytnost: 

nicméně nejeden ji vnímá coby stejně drtivě objímající a stejně abstraktní a neméně 

popírající kýţenou „národní identitu“. Paralelně s tím, v témţe civilizačním kontextu, 

sám sebou a autonomně rozhodujícím jedincem chce být konzument vláčený reklamou 

od jedné potřeby a jednoho výrobku k dalším potřebám a výrobkům a ţijící s pocitem, 

ţe vše, včetně jeho ţivotního stylu, je mu vnuknuto, nechceme-li pouţít slovo 
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„vnuceno“, vnější silou. Podléhání nechtěnému osudu, „odcizení“, představující - dalo 

by se říct - společný děs propojující vlastence se společenskou kritikou historicky 

vzešlou z marxismu pokračuje s neutuchající intenzitou. 

Copak je na této vůli být sám sebou něco špatného a co zde dělají všichni ti 

upřímní vlastenci, co zde dělá ono srozumitelné přání se vymanit z útisku, ať uţ je 

jakýkoli? Copak utiskovaný – mluvíme-li o boji za právo národů na sebeurčení v 19. 

století – se nesmí bouřit proti utiskovateli? Vţdyť přece jedině autonomní subjekt můţe 

v sobě plně rozvinout svou lidskou potencionálnost a stát se tak plnohodnotným 

členem lidského společenství. Kollár, Palacký, Masaryk se všichni brání proti nařčení 

z nacionalistického šovinismu a snaţí se zbavit český emancipační boj podezření, ţe je 

obrácen proti jiným národům: kaţdý po svém úporně vysvětluje, ţe pouze svobodný 

subjekt se můţe stát součástí koncertu svobodných národů a jen tak můţe být 

nápomocen těm druhým. U náboţenského myslitele Kollára a koneckonců i Palackého 

a u raziče myšlenky humanity Masaryka je pasáţí jdoucích tímto směrem víc neţ dost. 

Kde je tedy problém?  

Řekněme hned, ţe zjevně není v ţádném ze zmíněných bojovníků za českou 

svébytnost, a bylo by značně nefér je obviňovat z agresivních úmyslů vůči jiným 

národům či etnikům. Problém, je-li tu nějaký, je „pouze“ v tom, ţe dějiny nám občas 

servírují perverzní mechanismy. Genocida, spočívající ve vyvraţďování celé rasově, 

etnicky či jinak definované skupiny, se nám můţe v duchu jisté optiky zdát coby 

perverze sebeidentifikačního procesu, o němţ tu byla řeč, a jenţ probíhá uvnitř celé naší 

civilizace: děsivou formou prosazování onoho práva na svébytnost, jehoţ legitimitu 

málokdo zpochybňuje. Někdo by řekl, prodíráme-li se dál dějinami hrůz, ţe gulag je na 

základě obdobného mechanismu perverzí upřímného přání vymanit pracující 

z podmínek, jeţ pro ně vytvářela kapitalistická společnost. 

Co říct k tomuto mechanismu, ne-li to, ţe identita - bohulibý cíl - se stává čímsi 

obludným, jakmile je konkretizována, popisována, definována. Něco jiného je ji chtít, 

kdyţ je upírána, tíhnout k ní, slovy Palackého po ní „baţit“ a něco jiného je ji 

„dosahovat“ či ţít v představě, ţe je „dosaţena“. To, co bylo dříve právem, se stává 
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kazajkou. Jakákoli definice identity totiţ nemůţe být neţ restriktivní na základě daných 

kritérií a tím pádem selektivní. Za účelem vyeliminování toho „jiného“ se také nutně 

stává groteskní karikaturou nejen skupiny, která má být eliminována, anebo skupiny, 

která předem definovanou identitu narušuje, ale dokonce i společenství, ke kterému 

náleţí její obhájci. Tato frenetická snaha definovat svou identitu je bezpochyby 

diktována obavou z její ztráty. Oč větší je tato obava, o to je tato snaha frenetičtější a 

její výsledky nebezpečnejší. Někteří francouzští filosofové z řad bývalých „nových 

filosofů“ 70. let se jali v souvislosti s válkou v bývalé Jugoslávii mluvit o „identitárním 

deliriu“, za pouţití adjektiva („identitaire“), které ani francouzština doposud pořádně 

neznala. Dnes uţ je součástí hovorového jazyka a kaţdá snaha o definici „národní 

identity“ se okamţitě jeví coby podezřelá,5 ať uţ se jedná o srbskou, muslimskou, 

francouzskou či jakoukoli jinou. Copak identita není také tím, ve jménu čeho se vraţdí a 

dokonce vyvraţďuje?  

Takto poučeni bychom moţná měli i my jen s jistou dávkou opatrnosti 

naslouchat všem těm veleduchům, kteří se s oblibou ohánějí naší identitou a sami se 

pasují do role jejích stráţců. Ono totiţ není vůbec jisté, ţe zde je zač jim poděkovat. 

Aniţ bychom kohokoli jmenovali, víme, ţe jich máme v naší společnosti víc neţ dost, 

kdo často i nevědomky přilévají olej na oheň nevraţivosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Viz bouřlivé reakce proti ustavení „komise osobností“ francouzskou vládou v únoru 2010, jejímţ cílem 
je „prohloubit debatu o národní identitě“. 
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Fenomén genocida 
 

Jiří Matoušek - Miloš Fňukal6 

 

Násilí a strach z něj provází lidskou společnost pravděpodobně uţ od 

samých počátků její existence. Války, represe, zbavování svobody, vyhánění a 

vraţdy civilního obyvatelstva jsou jevy, se kterými se setkávali lidé ve všech 

dějinných obdobích a na všech kontinentech. Teprve ve 20. století ale lidstvo 

dosáhlo takové technologické úrovně, ţe mohlo být vraţdění prováděno masově 

a systematicky, s neúprosnou industriální efektivitou. 

 

 

Koloniální války, vyvraţďování Arménů v Osmanské říši, první světová válka i 

její druhá následovnice spojená s holocaustem pokaţdé posunuly o něco výš pomyslnou 

laťku schopnosti lidské společnosti vyvraţďovat celé národy podle předem 

připraveného plánu. Zejména precizně plánované a organizované vyhlazování národů, 

které provádělo na mnoha místech Evropy nacistické Německo, se zcela vymykalo 

dosavadním zkušenostem i terminologii. Uţ v průběhu druhé světové války Winston 

Churchill označil likvidaci Ţidů, Romů a dalších evropských národů za nový zločin, pro 

který doposud chybí adekvátní označení. Profesor Yaleovy univerzity Raphael Lemkin 

pro něj v roce 1944 v publikaci Axis Rule in Occupied Europe, která se zabývá poměry na 

okupovaných území Evropy, poprvé pouţil pojmu genocida. Vytvořil ho kombinací 

řeckého slova génos (γένος) („rod“, zde ve smyslu „národ“) a latinského -cidium (ve 

sloţených slovech znamená „vrah“). Genocidu definoval jako vyhlazení národa nebo 

určité etnické skupiny s tím, ţe nejde jen o jednorázové usmrcování jejích příslušníků, 

ale spíše o koordinovaný plán akcí, které jsou směřovány ke zničení základních 

podmínek ţivota etnicky nebo rasově definovaných skupin, coţ vede v konečném 

                                                      
6Dr. Miloš Fňukal působí na katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
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důsledku ke zničení těchto skupin jako takových (Lemkin, 1944: 79). Fázemi takového 

plánu bývá dezintegrace politických a sociálních institucí, kultury, jazyka, národního 

cítění, náboţenství, ekonomické existence, zničení osobní bezpečnosti, svobody, zdraví, 

důstojnosti a ţivotů jednotlivců. Likvidování osob je přitom prováděno ne kvůli jejich 

individuálním vlastnostem, ale proto, ţe dotyčné osoby jsou příslušníky určité národní 

skupiny. 

Jasný právní význam dostal pojem genocida aţ v poválečném období. Ještě při 

norimberském procesu byli hlavní váleční zločinci obviněni ze „zločinů proti lidskosti“, 

nikoliv z genocidy, v průběhu soudních přelíčení se nicméně výraz genocida pouţíval 

poměrně často.  

V poválečném období postupně – zejména na půdě OSN – sílil tlak na 

vytvoření smluvních mechanismů, které by zamezily moţnostem opakování rozsáhlých 

represí proti civilnímu obyvatelstvu. Součástí těchto snah také bylo úsilí o nalezení 

všeobecně akceptovatelné definice pojmu genocida. Valnému shromáţdění předloţily 

uţ na jeho prvním zasedání Indie, Kuba a Panama návrh definovat a odsoudit genocidu 

jako zločin bez ohledu na to, jestli byl spáchán v období války nebo v období míru 

(Ternon, 1997: 25). Genocida by se zároveň stala předmětem trestního práva, přičemţ 

ţalobcem by mohl být kterýkoliv stát. Valné shromáţdění OSN na základě této 

iniciativy potvrdilo 11. prosince 1946 rezolucí č. 95 (I) principy norimberského práva a 

téhoţ dne přijalo rezoluci č. 96 (I), která potvrzuje, ţe genocida spadá pod mezinárodní 

právo jako zločin, za něţ by měl být kaţdý pachatel odsouzen. Dokument také obsahuje 

vůbec první „oficiální“ definici genocidy (Ternon, 1997: 30, 31): „Genocida je upřením 

práva na ţivot celým skupinám lidí, stejně jako je vraţda upřením práva individua na ţivot; takové 

upření otřásá lidským svědomím a působí velké ztráty lidstvu, které takto přichází o kulturní a další 

přínosy těchto skupin a je v rozporu s mravním zákonem, jakoţ i s duchem a cíli Spojených 

národů.(…) Stíhání zločinu genocidy je záleţitostí mezinárodního zájmu. V důsledku toho Valné 

shromáţdění potvrzuje, ţe genocida je zločinem z oblasti mezinárodního práva, který civilizovaný svět 

odsuzuje a za který jeho hlavní původci a jejich spoluviníci, ať uţ to jsou soukromé osoby, hodnostáři 

či státníci, musí být potrestány, ať uţ jednají z důvodů rasových, náboţenských, politických či z jiných 
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motivů; vyzývá členské státy, aby podnikly legislativní opatření k předcházení a stíhání tohoto zločinu; 

doporučuje zorganizovat mezinárodní spolupráci států kvůli rychlejšímu přijetí preventivních opatření 

proti zločinu genocidy i kvůli usnadnění jeho stíhání, a za tímto účelem pověřuje Hospodářskou a 

sociální radu, aby podnikla studie nezbytné pro zpracování návrhu úmluvy o zločinu genocidy, který 

bude předloţen Valnému shromáţdění na jeho příštím zasedání.“ 

Proces vytváření textu a schvalování Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia 

byl však poněkud zdlouhavější. Valné shromáţdění nejdříve pověřilo tři experty z 

oblasti mezinárodního práva, aby navrhli základní koncept Úmluvy. Všichni oslovení 

právníci (vedle jiţ zmíněného Raphaela Lemkina také francouzský profesor práva Henri 

Donnedieu de Vabres a rumunský právní expert Vespasian Pella) se jiţ dříve, v průběhu 

norimberských procesů, zabývali definicí války jako zločinu a moţnostmi jeho 

potrestání (Schabas, 2008). Jimi vypracovaný návrh byl předloţen Komisi pro lidská 

práva a členským státům. Protoţe se nevyslovil nikdo z nich proti úmluvě ani nevznesl 

výhrady pro některé z jejích částí, byl návrh předán Valnému shromáţdění, které na 

svém druhém zasedání v roce 1947 uznalo genocidu za mezinárodní zločin s tím, ţe 

pachatel tohoto činu, ať uţ stát či jednotlivec, musí nést odpovědnost z toho 

vyplývající. Koncept Úmluvy byl Valným shromáţděním postoupen Hospodářské a 

sociální radě, která byla pověřena konečnou redakcí jejího textu. Rada pro tento účel 

vytvořila speciální výbor tvořený zástupci Číny, Francie, Libanonu, Polska, Spojených 

států a Sovětského svazu (Ternon, 1997: 31). Během tohoto schvalovacího procesu 

došlo ke znatelným redukcím původních návrhů, např. z pojmu genocida byla 

vyloučena perzekuce politických skupin, protoţe se jednotlivé státy začaly obávat 

zneuţití příliš široce pojaté definice pojmu ke vměšování do svých vnitřních věcí. Přes 

nebezpečí, ţe se opomene určitý čin související s genocidou, byla proto upřednostněna 

definice stručná a jednodušší.  

Konečný text Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia byl přijat Valným 

shromáţděním Spojených národů dne 9. prosince 1948. Článek II úmluvy definuje 

genocidu jako: „kterýkoli z níţe uvedených činů spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně 

některou národní, etnickou, rasovou nebo náboţenskou skupinu jako takovou: usmrcení příslušníků 
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takové skupiny; způsobení těţkých tělesných ublíţení nebo duševních poruch členům takové skupiny; 

úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových ţivotních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo 

částečné fysické zničení; opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí; [a] 

násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.“ Článek III pak označuje za trestný čin nejen 

vlastní spáchání genocidy, ale také: spolčení k spáchání genocidy; přímé a veřejné podněcování      

k spáchání genocidy; pokus spáchání genocidy a účastenství na genocidě. Po ratifikaci Úmluvy 20 

členskými státy, jak to vyţadoval její XIII. článek, nabyla úmluva platnosti dne 12. ledna 

1951, čímţ se zločin genocidy definitivně zakotvil v mezinárodním trestním právu a 

jednotliví pachatelé genocid mohli být napříště souzeni podle předem známých obecně 

platných pravidel (Schabas, 2008). Samotné vytvoření mechanismu nicméně ještě 

neznamená automatické potrestání viníků: to zůstalo i po přijetí úmluvy závislé na 

politických rozhodnutích, resp. vůli států v této oblasti spolupracovat. V podmínkách 

bipolárně strukturovaných mezinárodních vztahů však bylo nalezení shody obtíţné. 

Poprvé byla genocida souzena podle pravidel úmluvy aţ 40 let po jejím uzavření,           

v mezinárodních soudech vytvořených ad hoc pro potrestání zločinů ve Rwandě a 

v bývalé Jugoslávii. Neexistenci stálého mezinárodního orgánu, který by mohl zločiny 

genocidy vyšetřovat a zejména efektivně trestat, lze povaţovat za nejzávaţnější 

nedostatek úmluvy. Tuto roli můţe převzít – ovšem jen v omezené míře – aţ v roce 

2002 vytvořený Mezinárodní trestní soud, do jehoţ agendy stíhání viníků zločiny 

genocidy a zločinu proti lidskosti spadá. 

Oficiální definice genocidy obsaţená v Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia 

není přirozeně jedinou moţnou a vyčerpávající definicí pojmu. Existuje i řada 

charakteristik vědeckých, které se snaţí vystihnout podstatu tohoto zločinu přesněji 

nebo precizněji uţ proto, ţe jejich autoři nejsou vázáni politickými rozhodnutími a 

ohledy. Otázka genocid přitom dlouhodobě poutá pozornost odborníků z řady vědních 

oborů. K problému se vyslovuje – z různých zorných úhlů a s rozdílnými akcenty – 

především mezinárodní právo, politologie, sociologie a psychologie. Za nejpřínosnější 

jsou povaţována díla sociologa Leo Kupera, který se problematiku genocid zabýval 

zejména v publikacích The Prevention of  Genocide a Genocide: Its Political Use in the Twentieth 
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Century. Problematiku dále dlouhodobě zkoumá emeritní profesor na Havajské 

univerzitě Rudolph Joseph Rummel, který rozšířil slovník o pojem democida. Stěţejní 

z jeho děl je publikace War and Democide: Never Again. V českém jazyce doposud nevyšla 

původní souhrnná publikace, existují však překlady, jako například Ternonova kniha 

Genocidy XX. století: Zločinný stát, publikace Andrewa Bella- Fialkoffa Etnické čistky nebo 

překlad knihy Naimarka Normana Plameny nenávisti. Problematikou vývoje 

mezinárodního trestního práva se zabývá dlouhodobě např. William A. Schabas, ředitel 

Irského centra pro lidská práva, podobně Benjemin Frencz, který napsal řadu článků 

týkajících se mezinárodního trestního práva, především Enforcing International Law: A 

Way to World Peace. Na problematiku se zaměřuje cíleně i několik výzkumných center, 

např. Centrum pro studium genocidy a masového násilí v Sheffieldu, Centrum pro 

studium holocaustu a genocidy v Amsterdamu nebo Program studií genocidy na 

Yaleově univerzitě.  

Zájem politiků, vědců i široké veřejnosti o genocidy je dán nejen jistou morbidní 

atraktivitou tématu, ale (bohuţel) především jeho aktuálností. Přestoţe si po poráţce 

mocností Osy a po vzniku Organizace spojených národů mezinárodní společenství 

předsevzalo, ţe zabrání opakování zločinů obdobných těm, se kterými bylo 

konfrontováno během právě skončené války, a vyvinulo k prosazení této vize i značné 

úsilí, nebylo zcela úspěšné. Svého času nedokázalo účinně zareagovat např. na 

utopickou nacionalisticko-komunistickou revoluci Rudých Khmérů v Kambodţi 

vedoucí k zpřetrhání veškerých kontaktů s okolním světem a monstróznímu násilí vůči 

vlastnímu obyvatelstvu, na zatím poslední „oficiálně uznanou“ genocidu ve Rwandě, 

kterou prováděli většinoví Hutuové na menšinové populaci Tutsiů v první polovině 

devadesátých let, ani na konflikt v bývalé Jugoslávii. Doufejme, ţe se z toho dokázalo 

poučit. 
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Arménská genocida jako mezinárodně politický 
fenomén 

 
Emil Souleimanov7 

 

Problematika tzv. arménské genocidy8 zůstává významným politickým 

tématem, které dlouhodobě rozděluje Arménskou a Tureckou republiku a 

způsobuje napětí v celém regionu. Prostřednictvím jejich evropských diaspor 

(zejména diaspory arménské) vstoupila tato otázka i na evropskou půdu, kde se 

v souvislosti s diskutovaným vstupem Turecka do EU stává stále oţehavější.      

V nedávné době vedla problematika arménské genocidy k vyostření 

diplomatických vztahů mezi Francií (tradičně nejskeptičtější zemí co se 

případného tureckého členství v Unii týče) a Tureckem, stejně jako Tureckem a 

řadou jiných zemí, které formálně uznaly fakt genocidy.  

 

 

Přitom je zřejmé, ţe například Paříţ, stejně jako Vídeň či řada dalších 

evropských metropolií - z těch či jiných důvodů, které se samotným tématem často 

souvisí jen okrajově - pokládají formální uznání genocidy tureckou stranou za jednu ze 

základních podmínek pro vstup Turecka do EU. Otázka uznání či neuznání toho, zda 

lze události, které se odehrály v Osmanské říši v letech 1915–1916, nazvat genocidou, 

tak představuje jednu z klíčových otázek budoucnosti celého anatolsko-kavkazského 

regionu i případného rozšíření EU tímto směrem. Je zřejmé, ţe by i Česká republika 

jako členská země EU měla k této problematice v horizontu několika let zaujmout 

konkrétní stanovisko. Zatím se však názory na toto téma v českém prostředí, stejně 

                                                      
7 Dr. Emil Souleimanov, katedra ruských a východoevropských studií FSV UK v Praze. 
8 Zde a níţe střídavě pouţíváme pojem „arménská genocida“, resp. „arménské masakry“ z let 1915-1916. 
Tato stať si záměrně neklade za cíl definovat zmíněné události jako genocidu či nikoliv.  
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jako v prostředí převáţné většiny členských zemí, různí a jasné vládní stanovisko je 

v nedohlednu.  

Z hlediska historického a morálního jiţ byla arménská genocida rozebrána 

nesčetněkrát; shrnutí historických souvislostí ostatně ani nepokládám za těţiště této 

studie. Problematika uznání arménské genocidy však jiţ přestala být ryze historickým, 

resp. morálně-etickým tématem; je jasné, ţe je touto otázkou jak Jerevanem, tak 

Ankarou a evropskými metropolemi manipulováno jako tématem politickým 

s významnými implikacemi, zasahujícími rozsáhlý prostor od Atlantiku po Kaspické 

moře. Cílem navrhované práce je zaměřit se téměř výhradně na současné vnímání 

otázky arménské genocidy v jednotlivých zúčastněných zemích, předně v Arménii a 

v Turecku; klíčovým úkolem je pak zanalyzovat případný dopad (ne)uznání arménských 

masakrů – viděno z úhlu pohledu Slovenské republiky a EU.  

 

Historické souvislosti arménské genocidy 

K tragickým událostem, nazývaným některými komentátory první genocidou 

20. století, došlo na území Osmanské říše, jak jiţ bylo uvedeno, v letech 1915–1916. 

Kořeny celého konfliktu leţely v původně ekonomických sporech mezi usedlými 

Armény9 a nomádskými Kurdy; východoanatolští arménští rolníci, kteří byli často 

objektem útoku ze strany kurdských kmenů, jejichţ náčelníkům museli povinně 

(formálně za protekci)10 odvádět daň, organizovali od druhé poloviny 19. století řadu de 

facto protikurdských povstání. Arménské výzvy adresované osmanskému sultánovi, aby 

zbavil křesťany kurdské „protekce“ a zavedl ve východní Anatolii přímou nadvládu, 

nebyly vyslyšeny, ba naopak. Ze strachu z opakování balkánských událostí, kde velmoci 

zasáhly do vnitřních záleţitostí osmanského státu, aby ochránily tamní křesťany, byly 

Istanbulem potrestány iniciováním arménských masakrů. Těch se účastnily převáţně 

                                                      
9 Západní, turecká čili anatolská Arménie byla do roku 1915 domovem převáţné většiny arménského 
obyvatelstva v počtu kolem 1 200 000 lidí z celkového počtu 1 800 000 (jiné zdroje uvádějí aţ 2,1 
milionu) osmanských Arménů.  
10 Jakoţto křesťané neměli Arméni v Osmanské říši de jure právo nosit zbraně, jezdit na koni atd., coţ 
neplatilo o muslimských Kurdech.  
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polovojenské kurdské oddíly, jimţ byla ze strany centrální moci ponechána prakticky 

volná ruka, ale i jednotky pravidelné osmanské armády; během pogromů, které 

vyvrcholily v letech 1894–1896, tak přišlo o ţivot na čtvrt milionu Arménů.11  

Následkem těchto událostí se arménské poţadavky zpolitizovaly a konflikt začal 

přerůstat do etnické, částečně téţ náboţenské roviny. V některých – především 

diasporálních – kruzích jiţ začaly zaznívat apely k anexi tzv. západoarménských území 

Ruskou říší. Radikální arménská inteligence, neprostá revolučních nálad, získala 

postupně výrazně separatistické (resp. iredentistické) cítění. Brzy se stereotypní pohled 

na „kurdského loupeţníka a únosce“, tolik rozšířený v prostředí arménského rolnictva 

východního Turecka, změnil ve zpolitizovaný obraz „tureckého vraha“; „arménská 

otázka“ jako fenomén evropské politiky sklonku 19. a 20. století byla na světě. 

Muslimsko-arménský antagonismus vyvrcholil za 1. světové války organizovanými 

deportacemi a masakry arménského obyvatelstva, které byly nařízeny vládní stranou 

mladoturků pod záminkou ochrany východních hranic a při nichţ zahynulo podle 

nejčastějších odhadů 800 000 aţ 1, 5 milionu Arménů.  

Historicky vzato ukončila arménská genocida definitivně existenci starodávné 

západoarménské kultury ve východní Anatolii a vlivné arménské diaspory 

v osmanských městech. Vyprovokovala masový exodus těch, kdo vlnu deportací přeţili, 

do západní Evropy, Ruské říše a obou Amerik. Uprchlíci z Osmanské říše v těchto 

zemích zformovali tzv. Velkou neboli Novou diasporu (na rozdíl od klasické staré 

diaspory z období středověku či novověku) a lobby jejích příslušníků dnes představuje 

nezanedbatelnou politickou sílu na mezinárodní scéně, zejména v Rusku, ve Francii a 

USA. 

Mezi hlavní poţadavky kladené arménskou diasporou a vládou v Jerevanu patří 

uznání faktu arménské genocidy současnou tureckou vládou. Trauma genocidy a navíc 

válečný konflikt v Náhorním Karabachu prohloubily nedůvěru Arménů vůči Turkům (a 

potaţmo vůči Ázerbajdţáncům, kteří jsou v arménském národnostním povědomí kvůli 

                                                      
11 Blíţe k problematice arménsko-kurdských vztahů v Osmanské říši viz např. Suny, R. G.: Looking 
Toward Ararat: Armenia in Modern History, Indiana University Press 1993, str. 100 - 106. 
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své nesmírné etnicko-lingvistické blízkosti ztotoţňováni s Turky) natolik, ţe je pro ně 

Turecko jako partner v dialogu prakticky nepřijatelný. Diplomatické kontakty se 

pohybují na bodu mrazu a selhávají i snahy o analýzu arménské genocidy na 

akademické úrovni. 

 

Arménský pohled na problematiku uznání genocidy 

Kromě morálně-etických argumentů lze chování současné arménské vlády 

vysvětlit především specifickými vnitropolitickými a zahraničněpolitickými faktory. 

Oţivení tématu arménské genocidy má upevnit společenskou jednotu, která byla po 

vítězství v Náhorním Karabachu poněkud redukována; konstantní udrţování 

protitureckých (respektive protiázerbájdţánských) nálad, je potřebné pro udrţení 

vysokého stupně společenské konsolidace pro případ obnovení války. Upevnění obrazu 

(vnějšího) nepřítele má tudíţ konsolidovat Armény v republice i v diaspoře, kde je jejich 

počet dvojnásobný. Má se rovněţ za to, ţe trauma genocidy a snaha o nápravu 

„historické křivdy“ prezentované jako ústřední body arménského nacionalismu zpomalí 

asimilaci mladých generací diasporálních Arménů a posílí tak jejich vědomí 

sounáleţitosti s velkou vlastí, Arménií.  

Výsledkem této politiky je mimo jiné stále silnější finanční podpora Arménské 

republiky, která přichází z prostředí etablovaných arménských komunit v zahraničí. 

Působení vlivných arménských lobby zaměřených převáţně na uznání arménské 

genocidy způsobily, ţe se arménská diaspora stala významným činitelem arménské 

zahraniční politiky.12 Zahraniční komunity podporující současné vládní stanovisko           

v otázce arménské genocidy i karabašského konfliktu mají v očích arménské veřejnosti 

ospravedlnit legitimitu dnešní vládnoucí garnitury okolo současného prezidenta Serţe 

Sarkisjana a potlačit moţné námitky opozice. 

                                                      
12 Předně v důsledku silného lobování arménských diaspor uznaly od roku 1998 arménskou genocidu 
státní orgány následujících zemí: Belgie (1998), Francie (1998), Švédsko (2000), Libanon (2000), Itálie 
(2000), Kanada (2002), Argentina (2003), Švýcarsko (2003), Uruguay (2004), Slovensko (2004), 
Nizozemsko (2004) aj. Podrobněji viz stránku arménského MZV: 
http://www.armeniaforeignministry.am/fr/genocide/current_status.html. 

http://www.armeniaforeignministry.am/fr/genocide/current_status.html
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Arménské snahy o mezinárodněprávní uznání faktu arménských masakrů           

z roku 1915 jako genocidy však v sobě skrývají i významný mezinárodněpolitický 

podtext. Stale častěji se totiţ začíná hovořit i o navrácení historických arménských 

území (tzv. Západní Arménie), která se nacházejí ve východním Turecku. Podnětem      

k těmto spekulacím by pravděpodobně mohla být myšlenka na moţný budoucí rozpad 

Turecké republiky, o němţ se v náznacích zmiňují někteří komentátoři. Ve svých 

úvahách vycházejí ze sílícího antagonismu mezi Turky a Kurdy; ten se můţe vyhrotit     

v okamţiku, kdy dojde k vyrovnání počtu turecké a demograficky silné kurdské 

populace, tedy přibliţně v horizontu dvou generací. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, ţe 

kurdský nacionalismus a ve stále větší míře i separatismus sílí na pozadí faktického 

vytváření (polo)nezávislého celku v severním Iráku, ovládaného Kurdy, a nátlaku ze 

strany Evropské unie, aby Ankara této menšině uznala její etnicko-jazyková práva, se dá 

hovořit o předpokladu, který by za určitých historických okolností nemusel být vzdálen 

realitě do takové míry jako dnes.13 

 

Turecký pohled na problematiku uznání genocidy 

Jak jiţ bylo řečeno, problematika uznání arménské genocidy je v současné době 

znovu aktuální v souvislosti s diskutovaným vstupem Turecka do EU. Některé země 

arménské masakry jiţ oficiálně uznaly jako fakt, jiné takto učinit váhají či zcela odmítají. 

Nevyřešená „osmanská minulost“ týkající se osudů arménského obyvatelstva 

představuje překáţku na cestě současného Turecka do EU. Veřejná zmínka o arménské 

genocidě je podle známého článku č. 301 Trestního řádu povaţována tureckými úřady 

za „pokus o dezintegraci turecké národní identity“, který je trestán vězením.  

Současný tlak na uznání arménské genocidy ze strany některých (především) unijních 

zemí je v Turecku vnímán negativně jako další uměle vytvářená překáţka „nepřátel 

Turecka“ ve snaze znemoţnit mu vysněný vstup do EU. Významným faktorem 

ovlivňujícím zamítavé stanovisko turecké veřejnosti k faktu arménských masakrů 

                                                      
13 Poněkud pdrobněji viz např. Souleimanov, E.: The Politics of France’s of Genocide Denial, in: Central Asia 
and the Caucasus Analyst, October 18, 2006. 
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z počátku 20. století je malá informovanost o nich; za neméně významné důvody lze 

povaţovat postoj vyšších sloţek turecké armády, která nelibě nese jakékoli snahy 

„dehonestovat“ nejsvětější ze všech svatyň – tureckou armádu, ochránkyni sekulární 

podoby turecké státnosti. Vývoj v posledních letech je doprovázen lavinovým růstem 

tureckého nacionalismu; odmítání „arménských lţí“, jak jsou rozhovory o arménské 

genocidě v prostředí místních pravicových uskupení nazývány, se tak poznenáhlu stává 

součástí moderní turecké identity.  

 Pravda, zamítnutí předpokládaného členství v EU by bylo Turky 

pravděpodobně interpretováno jako krach prozápadního odkazu zakladatele moderní 

Turecké republiky Mustafy Kemala Atatürka, coţ je orientace, ke které Turecko 

formálně směřuje uţ od 20. let 20. století. Přihlášku k plnému členství podala Turecká 

republika jiţ roku 1987, za kandidátskou zemi však byla přijata aţ roku 1999 a vstupní 

rozhovory s ní byly zahájeny o 6 let později. Moţný neúspěch při jednáních o přijetí by 

byl tureckou společností pravděpodobně přičten současné vládě; krach „evropského 

projektu“ v Turecku by pak – z dlouhodobého hlediska - mohl znehodnotit reputaci 

kemalismu jako státotvorné doktríny tak, ţe by došlo k razantnímu posílení pozic 

ultrapravicových a islamistických uskupení; mohlo by téţ dojít i ke změně reţimu.14  

Ţádné soustředěné stanovisko současné turecké vlády zaujaté k arménské problematice 

zatím neexistuje. Pod nátlakem evropské veřejnosti se arménské téma sice poznenáhlu 

ocitá ve středu společenského diskurzu, následující postoj je však téměř neměnný: 

události z doby 1. světové války je třeba vnímat jako pouhou deportaci arménského 

obyvatelstva, které kolaborovalo s Rusy během jejich invaze do anatolského vnitrozemí. 

Nařízené deportace tak byly výlučně vnitřní záleţitostí Osmanské říše a navíc nutným 

válečným opatřením. Turecká strana sice uznává, ţe mezi obyvateli arménské 

národnosti došlo k desetitisícovým ztrátám na ţivotech (uvádí se počet aţ 300 000 lidí), 

avšak rezolutně je odmítá označit za součást širšího plánu na vyvraţdění celé etnické 

minority, tj. za genocidu. Uvádí, ţe během občanské války, hladomoru a epidemií, které 

                                                      
14 Podrobněji k tomuto tématu viz např Souleimanov, E.: Bezpečnostní aspekty případného členství Turecka v 
Evropské unii, in: Středoevropské politické studie, číslo 2-3, ročník VIII, jaro - léto 2006.  
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Anatolii postihly v letech 1914 –1918, přišly o ţivot rovněţ statisíce muslimů.15 Velmi 

důleţitá pro vnitroturecký společenský diskurz je činnost řady tureckých intelektuálů, 

vesměs historiků ţijících v západní Evropě, kteří mluví o potřebě formálně-právního 

uznání arménské genocidy.16 

 

Závěr 

Přes nejnovější snahy se turecko-arménské vztahy vylepšit nepodařilo: otevření 

společných hranic a ustavení diplomatických vztahů mezi Jerevanem a Ankarou, které 

se očekávalo v návaznosti na podepsání turecko-arménských protokolů vloni na 

podzim, se nakonec vzhledem k váhavosti obou stran i nátlaku na Turecko ze strany 

Baku neuskutečnilo. Uznání arménské genocidy ze strany Turecka je i přes jisté 

usmíření, které v posledních letech sledujeme v turecko-arménských vztazích, stále ještě 

v nedohlednu – přispívá k tomu hlavně skutečnost, ţe se jedná o velice zpolitizovanou 

záleţitost, která skrývá pro tureckou stranu řadu potenciálních rizik. V této souvislosti 

je velmi obtíţné téma odpolitizovat a zabývat se výhradně jeho historickými aspekty, 

neboť implikace uznání genocidy ze strany Ankary by za jistých okolností měly 

praktický charakter. Bude proto záviset jak na vnitropolitickém vývoji Turecka, tak na 

tlaku ze strany unijních zemí a celkovém vývoji arménsko-tureckých vztahů; rozhodnutí 

uznat či neuznat genocidu proto i nadále zůstane ryze politickým tématem, které se 

bude vyvíjet v kontextu vzájemných vztahů Turecka, Arménie, Ruska a Ázerbájdţánu či 

vztahů Turecka s klíčovými zeměmi EU.  

 

                                                      
15 Pro analýzu v Turecku převládajícího stanoviska k této otázce, blízkého ke vládmímu, viz např. 
webovou stránku Sözde Ermeni Soykirimi (Údajná arménská genocida), jehoţ zřízení bylo iniciováno de facto 
tureckou vládou. Na této webové stránce se nachází bezpočet zdrojů, které tvrdí, ţe k arménské genocidě 
ve skutečnosti nedošlo: http://www.ermenisorunu.gen.tr/english/intro/index.html. 
16 V tomto ohledu lze zmínit např. Orhana Pamuka, Tanera Akçama či Fikreta Adanira. Mimochodem, 
prvně jmenovaný, laureát Nobelovy ceny za literaturu (2006), byl roku 2005 kvůli svým textům, 
uznávajícím etnické vraţdění Arménů v letech první světové války řadou advokátů, lobujících za armádní 
zájmy, obviněn z vlastizrady. Turecká justice však nedávným rozhodnutím zprostila Pamuka viny.  

http://www.ermenisorunu.gen.tr/english/intro/index.html
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Holocaust očima Palestinců 
 

Břetislav Tureček, Jeruzalém17 

 

S mladým Palestincem jménem Jahjá jsem se potkal v uprchlickém 

táboře Ajn al-Hilva v jiţním Libanonu. Pro libanonské úřady a Izrael je tento 

tábor místem, kde se schovávají desítky zločinců i guerillových bojovníků s 

rukama od krve. Pro samotné palestinské utečence je kvůli chátrající 

infrastruktuře a vysoké nezaměstnanosti jedním z nejhorších míst, kde mohou 

ţít. Těmto vyhroceným poměrům plně odpovídal i názor Jahji na holocaust.  

 

 

„Vím, ţe v naší vesnici dnes ţijí Ţidé,“ vykládal vysokoškolsky vzdělaný Palestinec   

o obci v dnešním Izraeli, z níţ v roce 1948 odešel jeho děd s babičkou. „Nás sice Ţidé 

vyhnali, zároveň tam ale pozvali milión přistěhovalců ze Sovětského svazu,“ rozmachoval se Jahjá 

divoce s cigaretou v ruce, kdyţ jsem se ho ptal, jak by skloubil představu Palestinců       

o návratu do jejich domovů s realitou ţidovského státu. Jaké by tedy nabídl řešení pro 

izraelské Ţidy, kteří dnes obhospodařují majetek jeho prarodičů? „Takové jako Hitler. 

Poslal bych je do plynu!“ zasmál se Jahjá zlověstně do pískotu zářivek za halasného 

souhlasu svých kumpánů. Zpochybňování nebo naopak oslavování holocaustu jsou 

v palestinské společnosti poměrně rozšířené. V muslimském světě mají tyto jevy jiné 

kořeny a důvody neţ v Evropě. Přesto - nebo moţná proto - hrají v blízkovýchodním 

konfliktu nemalou roli. 

 

 

 

                                                      
17 Autor je blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Text je součástí jeho připravované knihy 
Nesvatá válka o Svatou zemi (Kniţní klub, říjen 2011). 
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Holocaust? – evropská vina 

Nejsilněji zastoupený arabský názor zní, ţe k holocaustu ve větší či menší míře 

došlo, avšak na Ţidech se ho dopustili Evropané. A namísto, aby pak svou vinu sami 

odčinili, podpořili vznik Izraele na úkor arabských obyvatel Palestiny. „Ţidé byli               

v minulosti perzekuováni v Evropě, a nyní jsou proto relativně zvýhodňováni, protoţe Evropa má pocit 

viny, ţe nic nedělala proti holocaustu,“ uvedl se například Muhammad Síd Ahmad, vlivný 

komentátor egyptského provládního deníku al-Ahrám.18 „Teď jsou ale oběťmi útlaku 

Palestinci.“ Uţ kdyţ se po druhé světové válce na půdě OSN řešilo, jak pomoci Ţidům 

přeţivším holocaust, padaly i ze strany západních diplomatů a politiků výhrady, aby to 

nebylo na vrub dosavadních arabských obyvatel mandátní Palestiny. „V zásadě se 

zvaţovaly tři moţnosti,“ shrnul britský badatel Victor Kattan.19 „Buďto Ţidům, kteří přeţili 

nacistické vyvraţďování, pomoci k usazení v západních státech, třeba v USA. Nebo zajistit jejich 

reintegraci do jejich původních vlastí. Anebo vytvořením Izraele umoţnit jejich vystěhování do Palestiny. 

Nakonec došlo na tu poslední moţnost.“ Spojitostí mezi holocaustem a zaloţením Izraele 

argumentují i samotní Izraelci, byť samozřejmě s jiným záměrem neţ Arabové. „První 

odpovědí na holocaust bylo okamţité zaloţení ţidovského státu,“ prohlásil například prezident 

Šimon Peres.20 „Bez něho by přeţivší zůstali bez domova a jejich ţivoty by byly všanc další zkáze. 

Stát Izrael není pouze ochranným štítem Ţidů, ale ideálem historického významu: být státem 

s morálním poselstvím.“  

Pro Palestince jsou podobné projevy jenom dalším důkazem, ţe se problém 

evropských hrůz řeší na jejich úkor. Nezávislost Izraele sionisté vyhlásili tři roky po 

skončení druhé světové války. To uţ byl v plném běhu příliv dalších desítek tisíc 

ţidovských imigrantů z poválečné Evropy - a také vyhánění a úprk tisíců palestinských 

Arabů z jejich měst a vesnic. Tuto časovou posloupnost vyuţívají ve své argumentaci 

řadoví Palestinci i jejich vůdci. „Konflikt vznikl, kdyţ byl v roce 1948 v této naší zemi vytvořen 

Izrael. Kdyţ Ţidé z celého světa přišli a řekli: Toto je naše země,“ prohlásil vůdce militantního 

                                                      
18 Rozhovor s autorem, Praha, červenec 1998. 
19 Veřejná přednáška V. Kattana, Jeruzalém, 28. září 2010. 
20 Projev Šimona Perese na Den památky obětí šóa, Jeruzalém, duben 2009. 



PODOBY GENOCIDY/PŘÍTOMNOST PODZIM 2010 

25 Strana 

 

hnutí Hamás Abd al-Azíz Rantísí půl roku před tím, neţ ho Izraelci zavraţdili 

raketovým útokem.21 

 

Popírání holocaustu – cesta k obsazení Palestiny 

Povoláním dětský lékař, později obhájce teroristických útoků proti izraelským 

civilistům, pokračoval: „Izraelci zmasakrovali desítky tisíc Palestinců a statisíce jich vyhnali          

z jejich domů a vesnic. Zničili naše ţivoty. Jde nám o konec palestinské tragédie. Kdyby zloděj přišel do 

vašeho bytu a vyhodil vás na ulici, konec vaší tragédie by nastal, jakmile byste se vrátil domů. Izrael 

má právo existovat, ale nikoli na úkor naší země. Copak byste přistoupil na to, aby teď Palestinci 

přišli do Česka a vybudovali si tam palestinský stát?“ argumentoval tehdejší vůdce Hamásu 

v Gaze Abd al-Azíz Rantísí. Kromě úvah zaloţených na historických souvislostech 

existuje také mezi Palestinci (stejně jako mezi lidmi na Západě) i naprosté popírání tojo, 

ţe k holocaustu vůbec došlo, anebo zpochybňování jeho oficiální verze se šesti milióny 

obětí. 

„Znevaţování, popírání a zneuţívání holocaustu jsou všechno prvky zahrnuté v ideologii 

palestinské samosprávy,“ tvrdí izraelská organizace Palestinian Media Watch (PMW), která 

pro podobné účely monitoruje palestinské sdělovací prostředky.22 Takové obvinění je 

přehnané - palestinské vedení se nejspíš zabývá daleko zásadnějšími věcmi, neţ je 

určování ideového postoje k evropské historii 2. světové války. Přesto v palestinských 

médiích existují desítky často šokujících případů popírání holocaustu nebo jeho 

vyuţívání k vlastní, palestinské propagandě. PMW je zveřejňuje na svých internetových 

stránkách. 

„Ţidé zveličují kaţdou akci druhých proti jakémukoli Ţidovi na světě,“ cituje PMW 

z palestinské vládní televize například vyjádření Abd ar-Rahmána Abbada, generálního 

tajemníka palestinské Organizace pro duchovenstvo a šíření islámu. „Celý svět se zabývá 

holocaustem. V Izraeli je památník holocaustu, kde se mluví o zabití šesti miliónů Ţidů. Je ale 

známo, ţe v celé Evropě tehdy šest miliónů Ţidů ani nebylo,“ tvrdil palestinský činitel. Občas je 

                                                      
21 Telefonický rozhovor s autorem Praha-Gaza, 20. srpna 2003. 
22 Internetové stránky www.palwatch.org/main.aspx?fi=650. 
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moţné mezi Palestinci zaslechnout, ţe holocaust iniciovali samotní sionisté, aby Ţidy 

přiměli k odchodu do Palestiny. Jiná varianta rozebírá teorii, ţe holocaust je vymyšlený 

nebo zveličený, aby sionisté měli záminku k ovládnutí Palestiny; v tomto duchu se 

vyjadřují nejen Palestinci a další Arabové, ale například i íránský prezident Mahmúd 

Ahmadíneţád. 

 

Výuka o holocaustu je proti naší kultuře 

Přes podobné názory ale zůstává faktem, ţe pro většinu Palestinců holocaust 

ţádným zásadním tématem není. Bývá to pro ně imaginární záleţitost z jakési vzdálené 

minulosti a vzdáleného světa, která se jich kromě výše uvedených historických 

souvislostí nijak netýká. Nezavinili ji, jak zdůrazňují. Navíc i oni sami mají od roku 1948 

své utrpení, které zase znevaţují a popírají Izraelci, dodávají mnozí Palestinci v naráţce 

na vyhnání a útěk statisíců Arabů při zakládání Izraele. Jeruzalémský památník 

holocaustu Jad Vašem je jedním z nejlépe zorganizovaných muzeí, jaká jsem kdy 

navštívil. Po prohlídce výstavy, multimediálních programů a několika dílčích památníků 

(například dětských obětí nacistického vyvraţďování) člověk nemůţe odcházet 

neotřesený. Precizní znázornění hrůz holocaustu ani nedovolí jinak. Do Jad Vašem 

chodí v posledních letech stále častěji výpravy arabských studentů. Izraelští novináři       

o tom následně přinášejí reportáţe s jedním společným prvkem: Palestinské děti jsou 

šokované. Dosud nikdy neslyšely a neviděly, co se za druhé světové války dělo stejně 

starým ţidovským dětem v Evropě.  

Nelze se tomu ale příliš divit - palestinské učebnice o této temné éře příliš 

neinformují. PMW například upozorňuje, ţe učebnice dějepisu pro středoškoláky 

vydaná palestinským ministerstvem školství sice mluví o nacismu a jeho represích proti 

„podřadným“ rasám, výslovně ale nezmiňuje, ţe šlo o holocaust a ţe se týkal i Ţidů. 

Před začátkem školního roku 2009 došlo kvůli otázce holocaustu k váţné roztrţce mezi 

islamistickým hnutím Hamás ovládajícím pásmo Gazy a OSN, konkrétně její agenturou 

UNRWA, která pečuje o palestinské uprchlíky. Také UNRWA má totiţ na 

palestinských územích své základní a střední školy. Radikální islamisty pobouřila zvěst, 
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ţe agentura OSN plánuje do osnov výuky lidských práv zařadit i téma nacistického 

vyvraţďování Ţidů. „Zmiňování holocaustu a zabíjení Ţidů je v rozporu s naší kulturou, principy, 

hodnotami, odkazem a náboţenstvím,“ stálo v prohlášení, které k tomu vydala poslankyně 

zvolená za Hamás Dţamíla Šantíová.23 Kromě této prominentní političky radikálních 

islamistů (mimochodem vdovy po zabitém vůdci Hamásu Abd al-Azízovi Rantísím) se 

ozvali i další členové hnutí. Holocaust je podle nich „velká leţ“ a vyučování tématu by 

bylo snahou o oslabení historického boje proti Izraeli. 

Za agenturu UNRWA zareagovalo hned několik místních představitelů, kteří 

zdůraznili, ţe dosud se v učebnicích OSN o holocaustu „vůbec nepíše“ a zvěsti, ţe se 

něco takového chystá, jsou „naprostý nesmysl“. Poté to potvrdila i samotná generální 

komisařka UNRWA Karen AbuZaydová s tím, ţe osnovy pro výuku lidských práv byly 

teprve předběţným návrhem. Vysoká představitelka OSN následně sklidila tvrdou 

kritiku některých ţidovských organizací za to, ţe se Hamásu nevzepřela a ţe UNRWA 

palestinské děti o holocaustu uţ dávno neučí. Centrum Simona Wiesenthala (SWC) 

dokonce vyzvalo k jejímu odvolání. Organizace „lovců nacistů“ přitom vloţila 

AbuZaydové do úst i výrok: „My se ve školních osnovách zabýváme lidskými právy. A 

vyvraţdění šesti miliónů Ţidů a pěti miliónů další neţádoucích lidí není otázkou lidských práv.“24 

UNRWA se ohradila, ţe šéfka humanitární agentury nikdy tato slova neřekla.25 Po 

původu údajného citátu, který Centrum Simona Wiesenthala šířilo na veřejnosti, pátrala 

i ţidovská tisková agentura JTA. Centrum jí ale odmítlo odpovědět, odkud tato slova 

čerpalo. Na internetových stránkách SWC je několik kritických tiskových zpráv             

o agentuře pomáhající palestinským uprchlíkům. Dokument, kterým SWC připsalo 

Karen AbuZaydové antisemitské výroky, tam ale dohledat nelze. 

Jeruzalémský ústav Jad Vašem se snaţí propagandě a politikaření vyhýbat. Jak 

říkají jeho představitelé, vyplňovat mezery ve vzdělání o holocaustu mezi Araby a třeba 

i mezi Íránci je nejlepší předkládáním kvalitních informací. Například na 

                                                      
23 The Washington Post, 2. září 2009. 
24 Jewish Telegraphic Agency, 8. září 2009. 
25 Palestinská agentura WAFA, 5. září 2009. 
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arabskojazyčných a perskojazyčných internetových stránkách památníku, které uţ prý 

navštívily statisíce lidí. „Dostáváme emailové reakce od lidí ţijících v Íránu. A jsme opravdu mile 

překvapeni, jak jsou pozitivní. V případě arabských stránek je to trochu jiné, ale odezva na perskou 

verzi je extrémně příznivá,“ uvedla vedoucí internetového oddělení Jad Vašem Dana 

Poracová.26 I kdyţ hebrejské nebo třeba anglické stránky jsou daleko bohatší, i zmíněné 

jazykové mutace uţ podle ní mají co nabídnout. „Na perskojazyčné stránce máme celkový 

přehled holocaustu, je tam ale také takzvané Osvětimské album. To je vlastně jediný vizuální doklad 

masového vyvraţďování, ke kterému v tomto táboře docházelo. Na arabské stránce je toho ještě více, 

třeba svědectví desítek přeţivších. V arabštině také máme kanál na youtube, kde lidé mohou na 

vlastní uši slyšet příběhy těchto starých lidí. Oni samozřejmě arabsky nemluví, ale arabské titulky běţí 

pod hebrejskými výpověďmi.“ V Izraeli ţijí desítky tisíc ţidovských přistěhovalců 

pocházejících z Íránu. Právě lidé z této komunity sepsali perskou verzi, aby muzeum 

Jad Vašem zapůsobilo na jejich bývalé krajany v Islámské republice co nejlépe. 

Podobně to bylo s arabskou verzí - i tam prý šlo o kaţdé slovo. „Důleţitý pro nás byl 

pouţitý jazyk, jak u perštiny, tak u arabštiny. To je velmi citlivá věc. Nejen pravopis, ale také 

pouţitá slovní zásoba. Museli jsme to všechno psát tak, abychom oslovili nejen obyčejné lidi, ale také 

třeba akademiky a další vrstvy společnosti.“ 

                                                      
26 Rozhovor s autorem, Jeruzalém, 19. března 2009. 
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Stíny nad Afrikou 
 

Jan Klíma27 

 

Letošní půlstoleté výročí Roku Afriky doprovází rozpačité ticho. Světová 

média zaujatá povrchními senzacemi a trvajícím „střetem civilizace“ 

(Huntington) křesťanské s islámskou nepřipomínají svou vášnivou 

angaţovanost ve vrcholné fázi africké dekolonizace. Pominulo nadšení 

tehdejšího Západu, ţe Afričané posílí demokracii, i tehdejšího Východu, ţe 

Afrika příklonem k socialismu prohloubí „třetí etapu všeobecné krize 

imperialismu“. Afrika se ztratila z předních stránek novin a dostala nedůstojnou 

mediální roli občasných zpráv o převratech, válkách, hladu a nemocech. 

Uplynulých 50 let nicméně umoţnilo porovnat fakta a objektivněji pohlédnout 

na kontinent, který uţ svou konfigurací, ale také svou psychologií a pojetím 

hodnot vzdoroval Evropanům po celou historicky krátkou dobu od jejich 

pomalého příchodu do rychlého vyhnání.  

 

 

Vlastníci lidí, násilníci a lovci otroků  

Africké klany celá staletí za neustálého pohybu bojovaly mezi sebou o prostor a 

lepší pastviny, zápasily o přeţití také s přírodou pralesů a pustin. V zárodcích 

despotických států rozhodovali náčelníci-šamani o ţivotě a smrti svých podřízených. 

Přeţít znamenalo nejčastěji přemoci sousedy, vzít jim nejen majetek a stáda, ale také 

největší sílu ukrytou v lidech samotných. Uţ africké státy předkoloniálního období jako 

                                                      
27 Jan Klíma působí jako docent obecných dějin na katedře politologie FF Univerzity v Hradci Králové. 
Zabývá se převáţně dějinami států s portugalskou koloniální minulostí. Je autorem následujících knih: 
Dějiny Portugalska (2 vyd. z r. 2007), Dějiny Brazílie (r. 2000), Dějiny Angoly (r. 2008) a stručné přehledy dějin 
dalších lusofonních států světa. Vedle toho také zdařilý ţivotopis Antónia de O. Salazara - Salazar, tichý 
diktátor (r. 2005) či publikace Pod německou vlajkou. Příběh jedné koloniální říše (r. 2005) a Poslední koloniální 
válka (r. 2001).  
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Songhaj, Kánem nebo Bornu viděly smysl své existence ve válkách vedených pro 

získání otroků. 

Nelidská krutost doprovázela kaţdý den afrických komunit a nešetřila ţádnou ze 

společenských vrstev. Mnich João dos Santos, který před rokem 1600 procestoval 

východní Afriku, zaznamenal podivné pohřební rituály v „království“ Kiteve v dnešním 

středním Mosambiku: „Na těch dvorech je zvykem, ţe se zabije několik urozených 

pánů a hodnostářů s odůvodněním, ţe je jich třeba k sluţbě zemřelému králi; přitom 

usmrtí ty, kterých se bojí nebo o nichţ mají pochybnosti nebo jeţ nenávidí, a místo nich 

vyberou nové šlechtice. Tento zvyk způsobuje takový strach, ţe mnozí utíkají ze země.“ 

(Davidson 1972: 117) 

V 16. století procházeli středozápadní Afrikou divocí Dţagové. Vlastní děti 

zabíjeli, aby se nezdrţovali péčí o ně při loupeţných výpravách, cizí mladíky naopak 

vřazovali do svých tlup, které zabíjely vše ţivé, kradly a prosluly i kanibalstvím. Dţagům 

se podařilo oslabit království Kongo a poničit velkou část vnitrozemí od střední Afriky 

aţ po jiţní Angolu. Něco podobného se dělo ve všech koutech černé Afriky. Od jezera 

Ňasa/Malawi se někdy kolem roku 1570 daly do pohybu hordy válečníků z domény 

Lundu; tito Ňandţové na své cestě k Indickému oceánu zničili všechno, co jim stálo      

v cestě. Jedna taková komunita zvaná Zimbové po vyloupení Kilwy dospěla aţ              

k Mombase; tam Zimbové přispěli k poráţce turecké flotily a vítězství oslavili tak, ţe 

snědli všechny zajaté Turky. Aţ roku 1587 nájezdníky vybili obyvatelé ze zázemí 

přístavu Malindi v dnešní Keni. (Klíma 2010: 30-31) Kdyţ náčelník západoafrického 

Dahome prohrál na začátku 19. století válku s jorubským vládcem, musel za neúspěch 

platit kaţdoročním tributem, který obsahoval i 41 muţů a 41 ţen. (Hrbek 1966: 72) 

Náčelníci si udrţovali absolutní moc nad ţivoty lidí aţ do konce 19. století. Proces 

jihoafrických migrací zvaný mfecane začal kolem roku 1820 tím, ţe zulský Šaka 

zdokonalil zabíjení nepřátel při boji asagajem nablízko. Masakry vyvolané takovou 

válkou vyhnaly z jihovýchodní Afriky Ndebely, Šangány, uvedly do pohybu Svazijce i 

Basuty. Někteří uprchlíci před zulskou mocí pak řádili všude tam, kudy utíkali. 

Zwangendaba nebo Nxaba ničili aţ do 50. let rozsáhlé končiny kolem Zambezi, kde se 
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jim ubránily jen některé domény pouţívající pro neustálé války cvičených otroků. Sám 

Šaka dal tisíce vlastních lidí povraţdit jen proto, ţe nedostatečně truchlili za 

náčelníkovu mrtvou matku, a pak uţ vraţdil domnělé konkurenty kolem sebe takřka 

kaţdodenně. Sám pak skončil zavraţděn. (Hulec 1997: 95) 

Kdyţ Angličan Richard Burton navštívil roku 1862 nigérijský Benin, spatřil podřezávání 

lidí při šílených náboţenských obřadech, neustále tekoucí krev v blízkosti náčelníků a 

nesmyslné zabíjení, které nemělo ţádný zřetelný motiv. Britové vyuţili těchto hrůz, aby 

Benin roku 1897 pokořili, ale kdyţ do jádra státu skutečně vstoupili, dělalo se jim 

nevolno při pohledu na jatka řízená samotnými Afričany. (Hrbek 1966: 251) 

 

Dobyvatelé a kolonizátoři  

Evropané nepřinášeli po dlouhou dobu Africe nic dobrého. Portugalci uţ na 

počátku pozdního objevování blízkého kontinentu platili své výpravy výnosem              

z obchodu s otroky, jednou z mála komodit, které náčelníci nabízeli. Podařilo se jim 

oslabit dříve lidnaté státy Kongo a Ndongo tak úspěšně, ţe jediná jejich pozdější 

kolonie Angola přišla podle některých odhadů za léta otroctví nejméně o deset milionů 

lidí zabíjených – stejně jako jinde v Africe - při lovu lidí ve vnitrozemí, umírajících při 

strastiplném transportu k pobřeţí, na middle passage při transportu přes oceán a nakonec 

při dřině na amerických plantáţích. S lidmi obchodovali také Nizozemci, Francouzi, 

Angličané, Prusové, Skandinávci, Američané a mnozí další „civilizovaní“, jejichţ 

nelidské počínání obhajovala po staletí církev i euroamerická věda. (Kříţová 2008) 

Francouzské překladiště otroků na ostrově Gorée, anglická pevnost Cape Coast, 

portugalské Santo António do Zaire a další přístavy odsávaly lidi ze západní Afriky, 

francouzští obchodníci z Maskarén a arabští vládci Zanzibaru nakupovali masy lidí        

z východní Afriky. Tak se stalo, ţe například Brazílie roku 1819 měla ze 3 596 132 

obyvatel 1 107 389 otroků pocházejících z Afriky (Fausto 1998: 137). Příval otroků na 

brazilské kávovníkové plantáţe i na bavlníková pole jihu USA se zastavil aţ kolem roku 

1850. 
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V té době se však pozvolna rozpoutávalo další krvavé drama, které vyvrcholilo 

„závodem o Afriku“ (scramble for Africa) v poslední třetině 19. století. Při dobývání 

Alţírska dal v roce 1845 francouzský plukovník Pélissier udusit v jeskyních asi tisíc 

nevinných lidí při potlačování jejich nevole. Francouzští historikové konstatovali, ţe 

dobývání západní Afriky jejich koloniálními oddíly mezi léty 1890 a 1900 „způsobilo 

větší ztráty na lidech neţ všechny místní války za celé 19. století“. (Hrbek 1966: 234) 

Portugalci zlikvidovali svými kulomety odboj náčelníků v Angole, Mosambiku a 

nakonec i v Guineji. Britský generál Kitchener předvedl zmasakrováním súdánských 

muslimů v bitvě u Omdurmánu 2. září 1898, ţe „vyšší civilizace“ nemá s Afričany 

slitování. 

Jakmile válka o obsazení Afriky skončila, pokračovala rozptýlená genocida jako 

zdůvodnění ekonomické výnosnosti černého kontinentu. Agenti belgického krále 

Leopolda si ve „Svobodném státě konţském“ vynucovali dodávky průmyslových 

plodin tím, ţe sekali ruce vesničanům, kteří nebyli schopni stanovené kvóty splnit. 

Mimořádnou krutostí prosluli metodičtí Němci, kteří v Německé jihozápadní Africe       

v letech 1904 -1907 potlačili povstání Hererů a Namů tak nelítostně, ţe z těchto 

etnických skupin zbyly jen nepatrné trosky. (Klíma 2005: 89-108) 

Nesmírné utrpení přinesla podmaněným Afričanům také první světová válka. 

Za zájmy Evropanů bojovaly proti sobě tisíce domorodců navlečených do britských, 

francouzských a německých uniforem. Snad nejhorší ztráty vyvolalo najímání nosičů – 

desetitisíce Afričanů padly vyčerpáním, zemřely na tropické nemoci nebo se ztratily při 

pohybech front v Togu, Kamerunu, Německé jihozápadní Africe a Německé východní 

Africe. Tisíce dalších včetně „senegalských“ střelců rekrutovaných po celé Francouzské 

západní Africe rozstřílely kulomety kdesi u Verdunu. 

 

Draze zaplacená svoboda  

Mezi válkami se Afrika uklidnila. Po druhé světové válce, právě kdyţ se 

Afričané a Evropané začali sţívat, si nový světový řád vynutil urychlený odchod 

evropských koloniálních mocností z Afriky. 
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Namísto idylického osvobozování zachvátila kontinent další vlna masakrů. Většinou za 

cizí peníze a s kalašnikovy v rukou urychlovali Afričané své osvobození. Bojůvky Mau-

Mau v Keni vraţdily koncem 50. let evropské farmáře stejně jako vyzbrojení chlapci 

(vakomana) v Jiţní Rhodésii o něco později. Příšerný masakr bělochů, ale i černošských 

katolíků rozpoutali 15. března 1961 válečníci „osvobozeneckého“ Svazu angolského 

lidu (UPA) v severní Angole, kde praskaly lebky bělošských dětí a rámové pily 

rozřezávaly ještě ţivá těla farmářů. (César 1961) Málokde se osvobození obešlo bez 

konfliktů, spíš vyvolalo ničivé války mezi etniky, stranami či vůdci o budoucí moc ve 

státě. Zejména pevninské portugalské kolonie pak vstoupily po ničivé válce (Klíma 

2001) do doby svobody jako zdevastovaná oblast Afriky, jejíţ slabosti pak zneuţily 

mocnosti k dalšímu zápolení o zdroje a kapacity těchto velikých území. 

Pokud africké státy neničily boje o svobodu, pak jim tragédie přinesla dosaţená 

nezávislost. Pětiletá válka, která vypukla den po dosaţení nezávislosti Belgického 

Konga (30. 6. 1960), zdiskreditovala jak předchozí koloniální systém, tak schopnosti 

místních politiků a nakonec i OSN. Bez bezpečnostního a ekonomického zajištění byly 

v letech 1957-1975 desítky umělých státních celků vrţeny do světa studené války. 

Neokolonialismus, stále silnější hospodářská síla nadnárodních korporací a vlastní 

neschopnost pak vyvolaly onu zvláštní neustávající plíţivou genocidu, která se po 

desetiletí projevovala převraty, lokálními válkami, migracemi, boji o moc, zdroje i vodu 

a skončila celkovým vyčerpáním velké části kontinentu. 

Pokus o vytvoření národního státu v mnohonárodnostní Nigérii vyvolal v letech 

1967–1970 válku zaplacenou více neţ milionem ţivotů, ponejvíc z poraţené Republiky 

Biafra. Řádění pologramotného prezidenta Idi Amina v letech 1971–1977 v Ugandě 

skončilo kupami lidských lebek na okrajích ugandských vesnic a nutnou vojenskou 

intervencí ze zahraničí. První prezident Rovníkové Guineje Francisco Macías Nguema 

(1968-1979) vytvořil ze své „svobodné“ země „africkou Osvětim“, nakonec byl souzen 

pro genocidu a zastřelen. Pokus mezinárodního společenství zastavit válečnický rozklad 

Somálska v letech 1992–1995 ukázal, ţe ani ve světě zbaveném studené války neexistuje 

síla schopná nabídnout milionům postiţených lidí mír a chléb. 
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Namísto konsolidace se genocida v Africe opakovaně vynořuje. Vraţdění ve 

Rwandě v roce 1994 se stalo celosvětovým odstrašujícím příkladem vyhlazovacího 

atavismu mezi Hutuy a Tutsii, v němţ sehrály neslavnou roli i evropské a mezinárodní 

organizace. (Onderka 2004) Etnické čistky, války a nakonec humanitární krize v 

Dárfúru usmrtily na přelomu 20. a 21. století statisíce Súdánců, aniţ by Africká unie, 

OSN nebo jakákoli jiná mezinárodní síla dokázala dostat právoplatně odsouzeného 

súdánského prezidenta Bašíra za mříţe. Somálští piráti, znásilňované ţeny ve východní 

„Demokratické“ republice Kongo, dětští otroci, masová bída, periodické hladomory, 

šíření nejzávaţnějších nemocí, obnovované ozbrojené spory a naprostá existenční 

nejistota charakterizují Afriku stejně dobře jako její vitalita, optimismus a schopnost 

překonávat opakující se hrůzy. 

 

Konec genocidy?  

Genocida není jen vyvraţďování. Mnohem častěji probíhá jako postupné ničení 

etnických, náboţenských nebo rasových skupin, jako vytváření zničujících ţivotních 

podmínek nebo bránění, aby se narodily zdravé děti. Všechny tyto druhy likvidace 

Afrika zaţila a zaţívá ve vrchovaté míře. Na mnoha místech zde probíhala a probíhá 

genocida permanentní, mnohdy skrytá, ale o to obtíţněji odstranitelná. V mnoha 

oblastech je uţ africký společenský organismus oslabený utrpením nebo fatalismem, 

takţe mu jedinou šanci k nápravě nabízí jen účinná pomoc jiných. 

To je výzva především pro Evropu. Pokud si vzpomeneme na průmyslové vraţdění        

v Osvětimi, přestaneme Afričanům jejich krutost vyčítat. Nové bezpečnostní koncepty 

a nové pojetí globální odpovědnosti by měly doprovodit dotvoření nového světového 

řádu, který se zatím nedokázal definovat a v posledních 20 letech nedokázal nabídnout 

Africe stabilitu a mír. Jestliţe tamní sklony ke genocidě nezastaví západní svět akcentem 

na nápravu politické kultury (Skalník 2004: 181-222), pak přejde odpovědnost na asijské 

mocnosti nezatíţené kolonialismem. 

Dějiny Afriky vybízejí samozřejmě k odpovědnosti především samotné 

Afričany, kteří – jako naposledy v Nigérii – přibarvují prolévanou krví i současné 
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vzpomínky na osvobození před 50 lety. Tyto dějiny však zároveň ukazují „naší“ Evropě 

její odvrácenou tvář. Evropská unie by neměla váhat s posílením své role v kontinentu 

nabitém nedotčenými surovinami a perspektivně i miliony spolupracovníků. Při 

dlouhodobé snaze o nápravu afrických nedostatků i evropsko-afrických vztahů by se 

mohly uplatnit státy nezatíţené kolonialismem. Odchod české diplomacie z Afriky         

v době oslav půlstoletí od Roku Afriky však naznačuje, ţe mnoho vůle k takové 

angaţovanosti není. Pak ovšem hrozí, ţe se neduhy Jihu budou dál přenášet na pasivní 

euroamerický Sever. 

 

 

Literatura: 

César, Amândio. Angola 1961. Lisabon 1961. 

Davidson, Basil. Africká minulost. Praha: Orbis, 1972. 

Fausto, Boris. História do Brasil. 6.vyd., São Paulo: USP, 1998.  

Hrbek, Ivan a kol. Dějiny Afriky, II, Praha: Svoboda, 1966. 

Hulec, Otakar. Dějiny Jiţní Afriky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 

Klíma, Jan. Dějiny Mosambiku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 

Klíma, Jan. Pod německou vlajkou. Příběh jedné koloniální říše. Praha: Libri, 2005. 

Klíma, Jan. Poslední koloniální válka. Praha: Libri, 2001. 

Kříţová, Markéta. The Strength and Sinews of this Western World. Praha: Karolinum, 2008. 

Onderka, Pavel (vyd.). Afrika – dvojznačné jaro 1994. Praha: Aegyptus, 2004. 

Skalník, Petr. Politická kultura v postkoloniální Africe, In: Petr Skalník (vyd.). Politická 

kultura: antropologie, sociologie, politologie. Praha: Set-Out, 2004. 

 

 



PODOBY GENOCIDY/PŘÍTOMNOST PODZIM 2010 

37 Strana 

 

 



PODOBY GENOCIDY/PŘÍTOMNOST PODZIM 2010 

38 Strana 

 

Spannismus - opomíjená ideologie sudetských 
Němců. 

Kmenová sounáleţitost a idea stavovského státu.28 
 

Václav Chyský 

 

Pohled dnešní české společnosti na politické postoje Němců v českých 

zemích za první republiky většinou přehlíţí různorodost německého stranického 

spektra, přejatého do značné míry z rakousko-uherské monarchie. 

Zjednodušeně se soustředí na poslední fázi národnostního boje, dominovaného 

říšskou nacionálně socialistickou ideologií, která přivedla evropské národy a 

státy na pokraj katastrofy. 

 

 

Úvod  

Pohled dnešní české společnosti na politické postoje Němců v českých zemích 

za první republiky většinou přehlíţí různorodost německého stranického spektra, 

přejatého do značné míry z rakousko-uherské monarchie. Zjednodušeně se soustředí na 

poslední fázi národnostního boje, dominovaného říšskou nacionálně socialistickou 

ideologií, která přivedla evropské národy a státy na pokraj katastrofy.  

Spannismus, o kterém pojednává tento esej, je v novější české historiografii věnována 

zřídka pozornost, přesto ţe byl ve dvacátých letech a začátkem let třicátých minulého 

století významným ideologickým spiritus movens mladých sudetoněmeckých 

intelektuálů, hledavších východisko z nepříznivých dopadů prohrané první světové 

války, které měly za následek rozdrobení Rakouska-Uherska a vtělení německy 

osídlených krajů do Československé republiky. Ideologickým střediskem spannismu 

                                                      
28

 Původně byl text publikován v revue Střední Evropa. 
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byla vídeňská univerzita, kde se soustřeďovala německá akademická mládeţ z bývalých 

zemí rakousko-uherské monarchie, aby zde naslouchala vizím o stavovsky 

organizované střední Evropě z elokventních úst Othmara Spanna.  

Záměrem předloţeného eseje je osvětlit komplex Spannova utopického stavovského 

modelu a autentickými citáty doloţit národovecké (völkisch) cíle, ve kterých měl být 

stavovský stát uskutečněn.  

Spannismus představoval vedle tradičních konzervativně nacionalistických 

směrů a vedle rasistického nacionálně socialistického „světového názoru“ 

(Weltanschauung) specifický politický koncept pro řešení problematiky etnicky 

promíšené střední Evropy pouţitím modelu stavovské společnosti s vůdčím 

postavením německého etnika. Jeho ideoví představitelé pracovali elitérním 

konspirativním principem, coţ mělo za následek, ţe na rozdíl od primitivního 

nacionálněsocialistického „světového názoru“ spannismus nepronikl ani do vědomí 

široké sudetoněmecké, ani české společnosti.  

Podobně jako česká politická scéna i sudetoněmecká společnost si přinesla         

z rakousko-uherské monarchie do nového státu politickou zátěţ národnostních 

předsudků, jakoţ i styl a nešvary politické práce z předchozího systému, vyplývajícího      

z bojovné konkurence českého a německého etnika v českých zemích. Ještě před 

provoláním vzniku československého státu zajišťovali si představitelé sudetských 

Němců v předtuše rozpadu rakousko-uherského mocnářství 21. října 1918 propojení na 

Rakousko a spolu s ním pak sjednocení v novém poválečném německém státě. Většina 

sudetské společnosti československý stát neakceptovala (negativistická politika), nebyla 

však schopná v důsledku stranické roztříštěnosti najít aţ do třicátých let společné 

politické prostředky, jak transformovat rigidní centralistický československý stát            

v autonomně spravované etnické oblasti. Problematika autonomie se netýkala jen 

sudetských Němců, ale téţ Slováků. České strany autonomní snahy nekompromisně 

odmítaly, a tak se parlamentární práce od roku 1920 při projednávání sudetoněmeckých 

samosprávných návrhů často proměnila v chaotické tumulty, vedoucí k pravidelně se 

opakujícím sálovým bitvám. Českými poslanci v rakouské Říšské radě pouţívané 
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obstrukční metody převzaly nyní nacionalistické sudetoněmecké strany DNSAP a 

DNP.(8) Situace se radikálně změnila po národně socialistickém převzetí moci v Říši a 

vystoupením nového stranického fenoménu - Sudetendeutsche Heimatfront (SHF) a z ní 

vzešlé Sudetendeutsche Partei (SdP). Jako vstup k pojednání o opomíjené ideologii 

spannismu, hrajícího nezanedbatelnou roli při formování hnutí Sudetendeutsche 

Heimatfront (SdH) - která byla základnou pro vznik Henleinovy Sudetendeutsche Partei 

(SdP) - uvedeme názvy a genezi sudetoněmeckých politických stran v Československé 

republice, abychom si ozřejmili široce diferencovanou politickou paletu sudetoněmecké 

společnosti a její výkyvy mezi politikou negativismu a aktivismu.  

 

Sudetoněmecké politické strany  

Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) - Sudetská DNSAP měla své 

kořeny v národnostních bojích posledních dekád 19. století. V Československé 

republice byla zaloţena 5. května 1918 přejmenováním z Deutsche Arbeiterpartei (DAP), 

existující v Českých zemích od roku 1904. Její ideologickou náplní byl protičeský 

národovecký boj (Volkstumskampf) se snahou zamezit přílivu českých méně náročných 

pracovních sil do německy osídlených průmyslových oblastí. Sudetoněmečtí dělníci se 

necítili být dostatečně zastoupeni internacionalistickou sociální demokracií, a proto 

zaloţili vlastní odbory. V roce 1902 dosáhl počet jejich členů 17 000. Mnozí odborářští 

předáci, především Hans Knirsch, se domnívali, ţe odbory neposkytují dostatečně 

širokou základnu pro zesílení národoveckého boje. Výsledkem těchto úvah bylo 

zaloţení DNSAP, spojující nacionální a socialistický program. Stalo se tak v Trutnově 

15. srpna 1904. Přívlastek „sozialistisch“ měl zdůraznit programatické odlišení od 

občanských nacionálních stran. Zaměření DNSAP bylo jednoznačně velkoněmecké. 

Dalšími bojovými hesly byl antiklerikalismus, antifeudalismus, antiliberalismus, 

antimarxismus, antisemitismus a rasistický antislavismus. DNSAP předešla svým 

zaloţením a programem Hitlerovu říšskou NSDAP, s níţ měla mnoho společných cílů. 

Oprávněně se vedoucí funkcionáři DNSAP povaţovali vzhledem k říšské Hitlerově 

NSDAP za starší a zkušenější bojovníky. DNSAP se lišila se od Hitlerovy strany tím, ţe 
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nebyla vedena striktním vůdcovským principem, čímţ poskytovala stranické základně 

spoluúčast na rozhodování a nepodléhala nordickým obskurním mýtům jako její mladší 

sesterská strana v Říši.  

Do prvních československých parlamentárních voleb v dubnu 1920 vytvořila 

DNSAP volební společenství (Deutsche Wählergemeinschaft) s Deutsche Nationalpartei (DNP), 

se kterou získala 5,3%. V listopadových volbách 1925 klesl počet jejích hlasů na 3,4%. 

Předseda Hans Knirsch v důsledku volebního neúspěchu odstoupil a stranické vedení 

převzali v roce 1926 Rudolf Jung a Hans Krebs, silně orientovaní na říšskou NSDAP, 

ovšem bez zjevného úspěchu pro domácí politiku, neboť ve volbách 1929 se dále 

zmenšil počet jejich voličů na 2,8%. V souvislosti s hrozícím rozpuštěním obou 

nacionalistických stran (DNSAP a DNP ) se DNSAP dobrovolně rozešla a DNP byla 

zastavena činnost. Podle paragrafu č. 201 z roku 1933 mohly být suspendovány ty 

politické strany, které ohroţovaly integritu, demokratickou formu či bezpečnost státu. 

Tato situace nastala po Hitlerově převzetí moci v Říši.  

V roce 1935 uprchl Rudolf Jung do Německa, odkud ovlivňoval politické smýšlení 

sudetských Němců v národoveckých organizacích. Zásady nacionálněsocialistické 

ideologie publikoval Jung v roce 1922 ve své knize „Der nationale Sozialismus. Seine 

Grundlagen, sein Werdegang und seine Ziele“, čímţ předešel Hitlerův „Mein Kampf“             

o 3 roky. V roce 1937 se Jung stal členem SS a v Říši zastával různé politické funkce      

v organizacích majících v programu národovecký a kulturní boj německých menšin 

usídlených mimo říšské území. Stranický ideolog Rudolf Jung neopomíjel zdůrazňovat 

prioritu zrodu DNSAP oproti její mladší a mocnější říšské sestře, které se nakonec 

musel podrobit. 

Jeho kariéra končila v protektorátu, kde byl jmenován v květnu 1944 

generálním ředitelem Praţské spořitelny a v prosinci zmocněncem pro pracovní 

nasazení v protektorátě Čechy a Morava. Ke jmenování do funkce starosty Prahy 

nedošlo vzhledem k blíţícímu se válečnému konci. 1. prosince 1945 spáchal Jung na 

Pankráci před otevřením soudního procesu sebevraţdu.  



PODOBY GENOCIDY/PŘÍTOMNOST PODZIM 2010 

42 Strana 

 

Také Hans Krebs přesídlil 1933 po zákazu DNSAP do Říše, kde byl poslancem 

Reichstagu. Krebs byl členem SS v hodnosti Gruppenführera. V letech 1938-1945 

zastával funkci Regierungspresidenta pro Reichsgau Sudetenland v Ústí nad Labem. Po válce 

byl 1947 odsouzen k smrti29.  

Deutsche Nationalpartei (DNP) - byla zaloţena 21. září 1919 v Olomouci. DNP 

byla v ideologické i personální kontinuitě s Deutschradikale Partei Rakouska -Uherska. 

Hlavním bodem stranického programu bylo odmítání výsledků Saint-Germainské 

mírové smlouvy, tj. začlenění německy osídlených oblastí do československého státu, a 

výhledově se počítalo se  sjednocením s německou říší. Cílem DNP bylo pojmout do 

svých řad veškeré německé obyvatelstvo, přičemţ se tato strana převáţně zaměřovala 

na voliče z městských občanských vrstev.  

Zásadně odmítala konstruktivní spolupráci s československou administrativou. 

Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, byla DNP zastavena činnost, avšak v roce 

1935 znovu připuštěna. Zůstala však bez mandátu ve volbách konaných téhoţ roku.  

Předsedou a nejvýraznější stranickou osobností DNP byl rytíř Rudolf Lodgman 

von Auen, který byl od roku 1911 jako nestraník poslancem v rakouské Říšské radě. Byl 

vůdcem německých poslanců z Čech, Moravy a Slezska. Lodgman byl potomek irského 

šlechtického rodu (Lodgman of Owen), který přišel v 16. století přes Španělsko do 

Čech, poté co byl vypuzen z náboţenských důvodů královnou Alţbětou I. Před 

volbami roku 1925 se pokoušel Lodgman von Auen vytvořit německou negativistickou 

jednotnou frontu. Tento pokus byl bezúspěšný a přinesl DNP pouhá 3,4% volebních 

hlasů. Lodgman odstoupil ze své politické funkce. Od Konrada Henleina ho dělil názor 

na identitu sudetských Němců, Henleinem chápanou jako „ sudetendeutscher Stamm 

sui generis (sudetský kmen)“, coţ v Lodgmanových očích oslabovalo všeněmeckou 

sounáleţitost. Své výhrady k Henleinovu postoji a Spannovu učení zdůvodnil Lodgman 

v obsáhlém dopise adresovaném 10. února 1938 Adolfu Hitlerovi. V souladu se svým 

všeněmeckým smýšlením oslavoval Lodgman zábor Sudet německou armádou, coţ 

dokumentoval děkovným dopisem Adolfu Hitlerovi: „V den vstupu německých oddílů 

                                                      
29 Henning Hahn: Bohemistik, Sudetendeutsche Geschichte ,www.Bohemistik.de Biographische Skizzen. 
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do Teplic - Šanova zdravím Vás, můj Vůdče, z plného srdce jako zástupce říše. Děkuji 

prozřetelnosti, ţe mi dopřála doţít se tohoto dne., kterýţto den jsem očekával od mého 

mládí a na jehoţ příchod jsem věřil během posledních dvacet let, přes vzmáhající se 

zoufalství“.30 I kdyţ se Lodgmannovo přesvědčení v mnohém krylo s nacionálně 

socialistickou politikou, kriticky posuzoval její bezbřehý expansionismus, protoţe se 

obával, ţe ohrozí přináleţitost Sudet k Německé říši. Během války se Lodgmann stáhl    

z politického ţivota. Po prohrané válce se stal Rudolf Lodgman von Auen prvním 

předsedou Svazu sudetoněmeckého Landsmannschaftu V roce 1959 ze zdravotních 

důvodů z funkce odstoupil. S exilovým generálem Prchalou formuloval 1950 tak zv. 

Wiesbadenskou dohodu (Wiesbadener Abkommen), která odmítala kolektivní vinu 

sudetských Němců a otevírala moţnost návratu politicky nekompromitovaných 

německých občanů. Lodgman byl nositelem Velkého zásluţného kříţe Spolkové 

Republiky Německa (Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland), který mu byl 

propůjčen v roce 1952. Zemřel v Mnichově v roce 1977 ve věku osmdesáti pěti let.        

V sudetoněmeckém domě v Mnichově je po něm pojmenován jeden sál. Deutsche 

Christlich–Soziale Volkspartei (DVP) - Občansko-křesťanská strana - měla téţ kořeny 

v rakousko-uherské monarchii. Společně s českými a slovenskými křesťanskými 

stranami odmítala proticírkevní opatření poválečných československých vlád. Při 

parlamentárních volbách 1920 získala 2,5% s 9 mandáty, v roce 1925 4,4% s                 

13 mandáty a v roce 1929 4,7% s 14 mandáty. Ve volbách 1935 klesl počet jejích voličů 

na 2%. Významným politikem byl právník Robert Ritter von Mayer-Harting, spoluautor 

aktivistického stranického programu a československý ministr spravedlnosti. Vzhledem 

ke ztrátě stranických členů, kteří přecházeli do Sudetoněmecké strany Konrada 

Henleina, ukončila strana svoji činnost v roce 1938. Spolupráci s Henleinem Mayer–

                                                      
30 Ronald M. Smelser: Das Sudetenproblem und das Dritte Reich 1933-1938, Kapitoly Deutsche 
Volkstumsorganizationen im Reich a Sudetendeutsche Volkstumsorganizationen s. 19-43, Oldenburg 
Verlag GmbH, München 1980, ISBN3-486-48581-4. Henning Hahn: Bohemistik, www. Bohemistik.de 
Biographische Skizzen. Václav Kural a kolektiv: Studie o sudetoněmecké otázce, Praha 1996. 218- 227.  
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Harting odmítal. Na přímluvu Eduarda Beneše ţil Robert Ritter von Mayer-Harting po 

válce v Praze, kde také zemřel 1948.  

Bund der Landwirte BdL (Svaz zemědělců) - byl zaloţen jako zemědělská 

zájmová organizace 17. listopadu 1918 v České Lípě podle jiţ dříve existujícího 

rakouského vzoru z roku 1893. Ve volbách 1920 získal 11 mandátů. Po volebním 

vítězstvi Sudetendeutsche Partei trpěl Svaz zemědělců ztrátou volebních hlasů. Významný 

aktivistický politik a československý ministr veřejných prací byl Franz Spina, profesor 

slavistiky na německé Karlově univerzitě. Odmítal spolupráci s Konradem Henleinem. 

Zemřel v Praze 17. září 1938, tedy 13 dní před podepsáním Mnichovské smlouvy         

(29. září 1938). Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei ( DSAP) - byla zaloţena v Aši      

v roce 1863 jako sekce Všeobecného německého dělnického spolku (Allgemeiner 

Deutscher Arbeiterverein) a tím se stala první sociálnědemokratickou organizací 

rakouského císařství. Po rozpadu monarchie se konstituovala v září 1919 v Teplicích - 

Šanově jako socialistická dělnická strana pro Československou republiku. Byla 

nejdůleţitější německou aktivistickou stranou. V roce 1929 stoupl její procentuální 

podíl na 6,9 % s 21 mandáty. Předsedové byli Josef Seliger, od jeho úmrtí v roce 1920 

brněnský právník Ludwig Czech (v československé vládě ministr sociální péče, ministr 

práce a naposledy ministr zdravotnictví). Czech byl členem všech československých 

vlád v letech 1929–1938. Jako Ţid byl odvlečen do Terezína, kde v roce 1942 ve svých 

70 letech zemřel. Poslední předseda DSAP od roku 1938 byl Wenzel Jaksch. Problém 

německé sociální demokracie a jejích vedoucích politiků Ludwiga Czecha a později 

Wenzla Jaksche spočíval v tom, ţe se pohybovali mezi dvěma mlýnskými kameny. Na 

jedné straně vedli nesmiřitelný boj s henleinovci a přes hranice s nacistickou 

propagandou, na druhé straně zastupovali hospodářské a národnostní zájmy Němců       

v českých zemích. Obava německých sociálních demokratů před nacistickou okupací 

nebyla o nic menší neţ obava Čechů. Jaksch popisuje události v zimních měsících 

1938/39 následovně: „ Po vstupu německé branné moci bylo nejméně 20 000 

sociálních demokratů zatčeno a z velké části zavlečeno do Říše. Vojenští velitelé 

Wehrmachtu zasáhli mnohdy na jejich ochranu. 7000 aţ 8000 sudetoněmeckých 
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odpůrců Hitlera nezůstalo ušetřeno utrpení v koncentračních táborech. V Dachau byly 

pro ně jiţ před mnichovským verdiktem vyprázdněny vězeňské baráky.“ Wenzel Jaksch 

emigroval zprvu do Polska a po vypuknutí druhé světové války do Londýna. I zde 

zastupoval od roku 1939 zájmy sudetských Němců v jednání s exilovou 

československou vládou. Snaţil se zamezit plánovanému vyhnání. Ve své biografické 

knize „Europas Weg nach Potsdam“ překlenuje Wenzel Jaksch sto padesát let sloţitých 

dějin střední Evropy a dokumentuje svá jednání s Eduardem Benešem o poválečném 

statutu sudetských Němců v Československu.(13,14) Kniha byla vydána v češtině 

Institutem pro středoevropskou kulturu a politiku. Wenzel Jaksch byl nositelem 

Velkého zásluţného kříţe s hvězdou Spolkové republiky Německo. Ve Wiesbadenu 

zahynul v roce 1966 při automobilové nehodě ve věku sedmdesáti let.  

Komunistische Partei der Tschechoslowakei vznikla 14. května 1921 rozštěpením 

levého křídla Československé sociální demokracie. Jejím prvním předsedou byl 

Bohumír Šmeral. KSČ byla otevřená pro všechny národnosti Československa, tedy i 

pro Němce. Předním sudetoněmeckým funkcionářem byl Karl Kreibich. Deutsche 

demokratische Freiheitspartei (DDFP) - strana převáţně volená podnikateli a asimilovanými 

německy mluvícími Ţidy. Byla to následovnice rakouské liberální strany Deutsche 

Gewerbepartei (DGP) - ţivnostenská strana, podobně jako jiné sudetoněmecké strany 

zaměřená na hájení národních zájmů zejména však v oblasti ţivnostenského podnikání. 

Většinou spolupracovala s BDL. Sudetendeutsche Partei (SdP) - byla nejmladší                     

z německých stran v Československé republice. Byla zaloţena 1. října 1933 Konradem 

Henleinem bez návaznosti na politické kořeny v habsburské monarchii. Po rozpuštění a 

zástavě činnosti obou nacionalistických stran DNSAP a DNP se sudetoněmecká 

politická scéna rychle přeskupila a pod vedením doposud politicky nepodezřelého 

Konrada Henleina byla zaloţena Sudetendeutsche Heimatfront (SHF), za neveřejné podpory 

činovníků zakázaných nacionalistických stran DNSAP a DNP.(15) Emil Hruška 
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podrobně uvádí místa a dobu setkávání představitelů nacionalistických seskupení 

s Konradem Henleinem, se kterým plánovali zaloţení Sudetendeutsche Heimatfront.31  

Konrad Henlein, původně příslušník Kamaradschaftsbundu, byl radikály trpěn jen 

z taktických důvodů. Dodnes si historici kladou otázku, jak silná byla závislost Konrada 

Henleina na politicích zakázaných sudetoněmeckých nacionalistických stran. SS-

Hauptsturmführer Wolfgang Wolfram von Wolmar, šéf kulturně-politického oddělení 

Úřadu říšského protektora, zodpovědného za tiskovou censuru a propagandu 

v protektorátě, posuzoval Henleinovu činnost ve své takřka sedmisetstránkové knize     

„Prag und das Reich“ (Franz Müller Verlag, Dresden 1943) nanejvýš spoře: „Nyní přišel 

Konrad Henlein a znovu vztyčil klesající vlajku. Přes stranické hranice vytvořil uvnitř Česko-

Slovenska německé národní společenství, přičemţ si byl od počátku jist samozřejmou podporou politiků 

DNSAP a německé nacionální strany, kteří byli nuceni odstoupit v důsledku rozpuštění obou stran.“  

 Ve von Wolmarově propagandistickém tlustospise, který nelze povaţovat za 

seriozní historickou práci, je Konrad Henlein zmíněn jen kratičkými zmínkami na osmi 

místech, z toho dvakrát textovými poznámkami pod čarou. Shora uvedená věta je ta 

nejdelší, z čehoţ jasně vyplývá, jak distancovaný poměr měla organizace SS a 

Heydrichův Sicherheitsdienst k sudetoněmeckému vůdci, který politicky přeţíval jen 

díky tomu, ţe nad ním Adolf Hitler drţel ochrannou ruku. Všimněme si, jak von 

Wolfram zdůraznil rozhodující vliv iredentistických nacionalistických vůdců na 

rozhodování Konrada Henleina. SHF neměla zpočátku statut politické strany, byla 

organizována jako sběrné národovecké (völkisch) hnutí, mající za úkol soustředit ve 

svých řadách všechny sudetské Němce, „kteří se hlásí k německému kulturnímu a 

osudovému společenství.“ Přes toto sjednocující heslo bylo členstvo a voličstvo SdP 

velmi různorodé, neboť se seskupovalo z různých politických směrů. Silný členský 

příliv sice navenek propůjčil SdP politickou sílu, ale také zvýšený počet zarputilých 

nacionalistů, včetně bývalých nacionálních socialistů, kteří do strany vstoupili                  

s představou stranu radikalizovat. Wenzel Jaksch ve své knize Europas Weg nach 

                                                      
31 Emil Hruška: Sudetoněmecké kapitoly. 
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Potsdam na straně 304 označil Henleinovy přívrţence jako „bunt zusammengewürfelter 

Anhang“ (pestře promíšení přívrţenci).  

Také vnější politické vlivy, především politická situace v Říši, ovlivňovaly 

strategii SdP. Po dlouhém období relativní lhostejnosti vůči národovecké politice 

(Volkstumspolitik) projevil Hitler 1936 poprvé přímý zájem o sudetskou problematiku. 

Do této doby se víceméně snaţil o korektní, i kdyţ ne o přátelské vztahy vůči 

Československu.32 „Jestliţe se Henlein ještě v říjnu 1934 při prvních masových manifestacích 

nového (SdP) hnutí přiznával ke křesťanskému světovému názoru, a proto - nehledě k výslovným 

ujištěním o státní loajalitě - se doslova distancoval od nacionálního socialismu, pozdější rozpory mezi 

Spannovými a Hitlerovými přívrţenci ve stranickém vedení zůstávaly před veřejností utajovány.“ 

Nejpozději od 24. dubna 1938 byla pozice Konrada Henleina jasná, formuloval ji           

v Karlovarských poţadavcích: „Musíme ţádat vţdy tolik, abychom nemohli být 

uspokojeni,“ s konsekvencí  „Heim ins Reich“. S tímto pojetím Hitler souhlasil, píše 

Seibt ve své knize „Německo a Češi“, přeloţené do češtiny.33 SdP byla ideologicky 

převáţně rozdělena na dvě skupiny: Der Aufbruch (Výpad) nazvaný podle 

stejnojmenných novin, kolem kterých se srocovali bývalí členové DNSAP, v roce 1933 

československou vládou zakázané. Antisemité a nacionalisté nejrůznějšího raţení 

nacházeli pod jeho střechou novou organizační základnu. Přívrţenci Aufbruchu byli 

nacionalisticky daleko radikálnější neţ přívrţenci Kameradschaftbundu a od počátku 

pěstovali úzké kontakty k říšské NSDAP. 

Jejich cílem bylo připojení Němci obývaných území k Říši. Odmítali Spannův 

universalismus a stavovský stát pro jeho katolickou orientaci, neboť v něm viděli pokus 

o přeleštění Svaté říše římské a restauraci habsburské monarchie. Významní političtí 

vůdcové byli, neţ odešli do říše, Rudolf Jung a Hans Krebs. Kameradschaftsbund für volks–

und sozialpolitische Bildung (KB), Svaz kamarádů pro národní a sociálněpolitické vzdělání, 

                                                      
32 Václav Kural: Konflikt místo společenství, s. 117. 
33 Ronald M. Smelser: Das Sudetenproblem und das Dritte Reich, s. 220. 
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jehoţ základní ideou bylo učení Othmara Spanna o vybudování stavovského státu. 

Představitelé tohoto proudu byli vedle Konrada Henleina Heinz Rutha, Dr. Walter  

Heinrich, Dr. Walter Brand, Wilhelm Sebekowsky a Hans Neuwirth. Kameradschaftsbund 

vznikl 1925 v Liberci z tak zvaného Pracovního kruhu pro společenské vědy 

(Arbeitskreis für Gesellschaftswissenschaften). Nejdůleţitější viditelnou sloţkou Svazu 

kamarádů bylo turnerské masové hnutí (Turnverband) se 180 000 členy. Turnerské 

organizace měly v německých oblastech dlouholetou tradici od doby osvobozeneckých 

bojů proti Napoleonovi. Tugendbund byl zaloţen v roce 1805 Friedrichem Ludwigem 

Jahnem (Turnvater Jahn) a slouţil později v roce 1862 Miroslavu Tyršovi a Jindřichu 

Fügnerovi jako vzor pro organizaci českého Sokola. Za turnerským masovým hnutím 

se skrývalo konspirativně pracující ideologické duchovní jádro spannovců čítající          

15 členů, zůstávajících v pozadí a skryté před veřejností. V uţším kruhu pracovalo        

50 členů a počet příslušníků širšího kruhu se pohyboval mezi 200–400. Tento úzký 

počet vyvolenců byl v souladu se Spannovým učením o Opravdovém státě (Der wahre 

Staat), jehoţ hierarchické principy budeme studovat v dalším textu.  

Vybraná elita zasvěcených odborníků, připomínající tajný spolek ve stylu 

svobodných zednářů (nikoliv svým učením), měla konspirativně systémem „ druhého 

muţe“ připravovat realizaci Opravdového státu infiltrací do jiţ existujících 

sudetoněmeckých hospodářských a společenských organizací. S pocitem intelektuální 

převahy, coby aristokracie ducha, shlíţeli aktivisté Kameradsdschaftsbundu na nacionální 

socialisty, které povaţovali za politické dobrodruhy bez vzdělání a politických principů.  

Pomocí masové politické strany SdP, která se stala ve volbách 1935 vedle 

českých agrárníků nejsilnější stranou Československé republiky (15,2 % hlasů), mělo být 

parlamentární cestou připravováno převzetí politické moci v republice do 

sudetoněmeckých rukou. To byl zamýšlený první krok k vytvoření německy dominantní 

střední Evropy, organizované ve stavovské státní formě na základech učení Othmara 

Spanna. Spannovce odlišovaly od nacismu (říšského i sudetoněmeckého) teoretické 

názory a postoje. Jejich ideologie byla také antiliberální, a sice ve smyslu primátu vůle 

„tělesa kmene“. Stavovsky strukturovaný „kmen“ (Volksstamm) však byl podle Spanna 
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tvořen duchovními hodnotami a ne rasou a jejími militantními vůdčími exponenty. V 

tomto smyslu bylo cílem sudetoněmeckého kmene především vyţití a sebeformování v 

autonomii a ne v rozplynutí ve (velkém) německém národě. Cílem poţadavků 

autonomie byl „sudetoněmecký“ a ne „německý“ člověk.      Z toho plyne odmítavý 

názor na připojení německy osídlených oblastí v českých zemích k Říši. O tom, zda to 

byl názor všech voličů SdP, lze podle dalšího politického vývoje pochybovat. I u 

ideologa samotného - Othmara Spanna - nacházíme pangermánské cíle, rasistické 

podtóny a často nejasnou dělicí čáru od národního socialismu, oportunisticky vibrující 

podle aktuální politické situace.  

Po obsazení Sudet na podzim 1938 byl slábnoucí Kameradschaftsbund nacisty 

nelítostně likvidován. V tak zvaném dráţďanském monstrprocesu procesu byli Dr. 

Walter Brand a dalších 300 aktivistů v procesu obţalováni z homosexuality a 

Kameradschaftsbund prohlášen za homoerotickou organizaci, která kombinovala 

Spannovy elitérní názory se sexuální perverzí. Homosexuální morálka 

Kameradschaftsbundu podle rozsudku ohroţovala nacionální socialismus a rodinný ţivot, 

na kterém je zaloţen germánský ţivot. Pravým důvodem k ţalářování Waltra Branda     

v letech 1939–1945 bylo, ţe odmítal připojení Sudet k Třetí Říši. Památná je jeho věta      

z roku 1933: „Jestliţe Adolf Hitler po převzetí moci nepředá duchovní vůdcovství Othmaru 

Spannovi, pak spáchá zradu na německém národě.“ Přestoţe byly vůdčí osobnosti 

Kameradschaftsbundu nacisty pronásledováni a tento boj se protáhl i do doby po obsazení 

německy osídlených oblastí ČSR, jednalo se podle Fedinanda Seibta o  „bratrský spor 

ve velkoněmeckém domě při zásadním uctívání Hitlera“.34 Po válce se stal Walter Brand 

předsedou vyhnaneckého Witikobundu (1950–52), který je vládou Spolkové republiky 

Německo hodnocen jako sdruţení s extrémně pravicovými snahami. Pohlédneme-li 

zpátky do Brandovy studijní doby ve Vídni, zjistíme, ţe 1931 vstoupil do NSDAP.  

                                                      
34 Jörg Osterloh: Die Sudetendeutschen und Hitler: Einsicht, Forschung und Vermittlung, citát F. Seibta   
Ferdinand Seibt: Unterwegs nach München. Zur Formierung nationalsozialistischer Perspektiven unter 
den Deutschen in der Tschechoslovakei 1930-1938. In: Der Nationalsozialismus: Studien zur Ideologie 
und Herrschaft: Hrsg. Wolfgang Benz, Wolfgang Benz, Hans Buchheim und Hans Mommsen. 
Frankfurt/ Main, 1993, 133-152.  
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Jak v následující kapitole doloţíme, nejen u Spannových stoupenců, ale i            

u tvůrce modelu stavovského státu Othmara Spanna lze sledovat různé fáze snah o vliv 

na nacionálněsocialistickou politiku ideologickým lavírováním a oportunistickým 

přibliţováním k nacistické státní moci.  

 

 

 

Othmar Spann – biografie (*1. říjen 1878 Vídeň - Altmannsdorf - + 8. červenec 

1950 Neustift u Schlainingu) 

Rakouský sociolog, ekonom a filosof byl tvůrcem modelu stavovského státu, 

který byl vlastně oţivením idejí Platonových a Aristotelových, ale téţ zpětným 

zahleděním do středověkého feudálního uspořádání společnosti, jejíţ členové poţívali 

(nebo nepoţívali) specifická práva a privilegia podle stavovské příslušnosti                     

k aristokracii, stavu duchovnímu, univerzitám, stavu měšťanskému (patricijskému), 

selskému či k městské chudině. Práva a privilegia byla udělována zemskými vladaři. 

Spannova představa byla tedy jistým druhem nostalgického návratu do stavovské 

feudální společnosti Svaté říše římské a snahou implantovat některé její prvky do 

industriální společnosti 20. století. Otec Othmara Spanna vlastnil malou továrnu na 

výrobu mramorového papíru, nebyl však úspěšný a jeho podnik ohlásil bankrot. Odtud 

snad pocházel Spannův zájem o ekonomiku. Přesto, ţe Othmar Spann z hospodářských 

důvodů nemohl studovat na gymnáziu, byl přijat na vídeňskou univerzitu, kde se 

věnoval filozofii a národnímu hospodářství. Pokračoval ve studiích v Bernu, Zurychu a 

v Tübingenu, kde získal doktorát summa cum laude. V roce 1909 byl povolán jako 

soukromý docent na německou Vysokou školu technickou v Brně. V roce 1911 byl 

jmenován řádným profesorem. Během svého desetiletého pobytu v Brně, přerušeného 

krátkým válečným nasazením, byl konfrontován národnostními třenicemi mezi českými 

a německými občany. Z této doby pochází jeho zájem o podstatu národního kmene 

(Volkstum) jako primárního (kulturního) společenství, obklopeného většinovým 

národem, a o tak zvaný národnostní boj (Volkskampf). John J. Haag líčí ve své 
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dizertační práci35 okolnosti, za kterých musel Spann po kolapsu Rakousko – Uherské 

monarchie ukončit svoji akademickou karieru v Brně. Spannův odmítavý postoj vůči 

českým politickým ambicím byl dobře znám. Kdyţ se v semináři hovořilo o knihách 

vhodných pro studium, Spann vyzýval posluchače, aby přišli také se svými návrhy. 

Jeden student navrhl knihu T. G. Masaryka, který byl nedávno zvolen československým 

prezidentem. Spann návrh odmítl argumentem, ţe Masaryk je sice úspěšný politik, 

nikoliv však vědec a tudíţ Masarykovy knihy nepřicházejí v úvahu jako lektura v jeho 

semináři. Kdyţ se o tomto akademickém incidentu dozvěděla česká veřejnost, zvedla se 

v Brně proti Spannovi vlna pobouření. Spann, tak jako tak mezi brněnskými Čechy 

persona non grata, spěšně a pokud moţná nepozorovaně opustil svůj předměstský byt 

v Novém Lískovci směrem na Vídeň. Aféra na brněnské akademické půdě nebyla 

zábranou pro venia legendi na vídeňské univerzitě. Spíše naopak. Na vídeňské 

univerzitě se Spann stal vyhledávanou hvězdou počínaje inaugurační přednáškou           

v květnu 1919. Jeho elokvence zaplňovala přednáškové síně studenty frustrovanými 

poválečným vývojem a hledajícími nové politické ideje mezi marxismem a 

kapitalistickým liberalismem. Spann pro ně znamenal více neţ akademický učitel, byl to 

charizmatický guru, který fascinoval posluchače nejen svým přednáškovým stylem, ale 

téţ jako osobnost. Othmar Spann po překotném opuštění Brna se nepřestal zajímat        

o národnostní vývoj Němců v českých zemích. Naopak jeho ţáci Dr. Walter Brand a 

Dr. Walter Heinrich se stali ideologickými apoštoly Spannova učení v Československu. 

Se spannismem je nespojoval jen projekt univerzalistického stavovského státu, ale téţ 

přezíravá nechuť k českému etniku, jak doloţíme v příští kapitole při rozboru Spannova 

eseje „Vom Wesen des Volkstums. Was ist deutsch?“  

Spannovy názory byly ovlivněny literárně činnou manţelkou Eikou Spann-

Rheinisch, zastávající velkoněmecké ideály. Byla téţ členkou, podobně jako její manţel,  

Kampfbund für deutsche Literatur, zaloţeném šéfideologem rasistické teorie NSDAP, 

                                                      
35 John Joseph Haag: Othmar Spann and the Politics of Totality. Corporativism in Theory and Practice. 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, 
ss. 11-12, 51-63 , Rice University, Houston, Texas, May, 1969.  
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Alfredem Rosenbergem. Pro tuto organizaci přednesl Othmar Spann 23. února 1929        

v Auditoriu Maximu mnichovské univerzity hlavní referát „Die Kulturkrise der Gegenwart “ 

za přítomnosti Adolfa Hitlera a ideologa Alfreda Rosenberga. Spann poţadoval hledání 

třetí cesty mimo demokracii a marxismus a nové uspořádání německé společnosti na 

základě korporativizmu. V květnu 1933 vstoupila Erika Spann-Rheinisch do NSDAP. 

V letech 1933-34 spolupracovala v nacionálně socialistickém časopise Österreichischer 

Beobachter, který vydávali synové Rafael a Adalbert Spann. Prvorozený Adalbert byl        

v Dollfusově Rakousku činný pro NSDAP a 1933 ve funkci SS-Oberscharfführera 

(poddůstojník-šikovatel) zatčen a internován ve Wöllersdorfu (Niederösterreich). Po 

připojení Rakouska k Říši byl roku 1938 přechodně členem SS-Leibstandarte SS Adolf 

Hitler  v hodnosti poručíka (Untersturmführer), poté však z SS s potupou vyloučen. Jako 

voják Wehrmachtu byl odvelen na východní frontu, kde u Jelny padl. Spann navazoval 

styky s nacistickými stranickými funkcionáři a s vlivnými průmyslníky, jako na příklad    

s Fritzem Thyssenem, který si sliboval od zavedení stavovského státu oslabení a rozbití 

dělnického hnutí. Z těchto důvodů vstoupil Thyssen 1. června 1931 do NSDAP a 

zaloţil 1933 v Düsseldorfu, tehdy ještě s Hitlerovou podporou, Institut pro stavovství 

(Institut für Ständewesen), který byl ideologicky kontrolován Othmarem Spannem a jeho 

spolupracovníky. Mezi posluchači institutu převaţovali zástupci německého 

velkoprůmyslu, kteří v korporativismu hledali a nacházeli argumenty proti marxistické 

třídní ideologii. Z porúrského velkoprůmyslu plynuly do Spannových aktivit finanční 

prostředky, z nichţ financoval propagační materiál a své přednáškové cesty. Spannův 

institut navštěvovali téţ nacionálně socialističtí funkcionáři do doby, neţ byl uzavřen 

pro nesrovnalost nacistické Weltanschauung se Spannovým korporativismem a 

elementy katolického sociálního učení.  

Dr.Robert Ley, šéf Německé pracovní fronty (Deutsche Arbeitsfront), zaloţil ve 

stejné době dvě konkurující školy, které byly vedeny v nacistickém duchu a napadaly 

ideologii stavovské společnosti, postavené na hierarchii duchovních a odborných 

schopností. Dr. Robert Ley vyvracel spannovskou elitérní hierachickou kategorizaci 

společnosti heslem: „Dělník má tytéţ schopnosti jako jeho zaměstnavatel, protoţe oba 
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jsou členy téţe rasové komunity. To co dělník postrádá, my (nacionální socialisté) mu 

musíme dát“. Rozdělování společnosti na elitní kasty a duchovně niţší masu narušuje 

národní pospolitost. Pod těmito argumenty musel spannovsky vedený ústav vyklidit 

pole a katolicky vychovaný sponzor ústavu Fritz Thyssen, nesouhlasící s pogromy Ţidů 

a kritizující válku proti Velké Britanii, skončil po rozmíškách s Hitlerem v různých 

koncentračních táborech, ve kterých poţíval jako německý prominent privilegovaný 

statut. Přeţil a po válce se vystěhoval do Argentiny, do země, kde se narodil a kde 

zemřel. Othmar Spann vstoupil do NDSAP koncem dvacátých let a obdrţel tajnou 

neočíslovanou členskou legitimaci. Spann propůjčoval prostory svého semináře pro 

politické školení nacionálně socialistického svazu studentstva. Byl srozuměn se 

spalováním „politicky závadných“ knih, avšak nesouhlasil s nacistickou brutalitou 

antisemitizmu. Také proto byl nacistickými orgány napadán. Po rakouském Anschlussu 

1938 byl Spann zatčen a po čtyři měsíce internován v koncentračním táboře v Dachau. 

Brutální výslechy mu způsobily těţké zranění oka. Po skončení války bezúspěšně 

usiloval o pokračování své univerzitní dráhy. V roce 1945 byl poslán na dovolenou a po 

čtyřech letech byl s plným důchodem penzionován. Jeho poslední práce z roku 1947 

byla „Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage“. Othmar Spann zemřel 1950 

v Neustiftu bei Schleining v Burgenlandu.  

Spann byl rozporuplná osobnost. Jeho obsáhlé vzdělání ve společenských 

vědách ho nechránilo před pošetilým jednáním v osobní politické praxi a 

oportunistickým kolísáním mezi vlastní vizí a hitlerismem. Aţ do svého zatčení po 

anšlusu Rakouska se domníval, ţe můţe ovlivnit vládnoucí nacionálně socialistický 

systém a implantovat do něj své utopické ideje korporativního státu, zaloţeného na 

křesťanské sociologii. Nevnímal nepřátelské signály, jako bylo uzavření Institut für 

Ständewesen v Düsseldorfu, nacisty nařízenou zástavu přílivu peněz z prostředků 

porýnského a porúrského velkoprůmyslu, jakoţ i ideologickou kritiku a znemoţňování 

přednáškové činnosti na území Říše. Věřil, ţe se nacizmus zhroutí, a to bude příleţitost 

k restauraci habsburské říše. Dr. Ley prohlásil, ţe teorie stavovského státu sociálně a 

politicky ohroţuje národně socialistický stát a jeho další propagace by přivedla říši do 
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chaosu a mocenské impotence výmarské republiky. SS-Reichsführer Heinrich Himmler 

a šéf Sicherheitsdienstu Reinhard Heydrich nespustili ze Spannovy činnosti a aktivit 

sudetoněmeckého Kameradschaftsbundu bdělé oči. Pomáhali jim v tom sudetoněmečtí 

radikálové, kteří v roce 1936 docílili, ţe Dr. Walter Brand, tehdy jiţ významný člen SdP, 

byl postaven před „čestný stranický soud“, aby se vyzpovídal z elitérních názorů a 

korporativních teorií konspirativního „Kameradschaftsbundu“, které údajně ohroţovaly 

německý „völkisch“ duch. Spann se tehdy Branda ještě mohl zastat a docílit s nacisty 

„Pyrrhova“ kompromisu, který pověřil Branda stranickou funkcí „cestujícího vyslance 

SdP po západní Evropě“ výměnou za umoţnění penetrace nacistů do sekretariátu SdP. 

Nacisté jásali nad tím, ţe Branda vyhodili ze sedla sudetoněmecké aktivní politiky a 

sami se usadili v centru stranické moci. Po převzetí moci Hitlerem v Říši, fanatické 

masy přehlušily Spannovy akademické utopické sny.  

V Rakousku byl Dollfussem a Schuschniggem ještě trpěn. V roce 1933 mu bylo 

dovoleno propagovat své ideje v polomilitaristickém hnutí Heimwehr, ač kancléř 

Dollfuss nebyl Spannem, touţícím po anšlusu Rakouska k Říši, zrovna nadšen. 

Nakonec v prosinci 1933 byly proti profesoru Spannovi zavedeny disciplinární kroky      

s cílem zbavit ho venia legendi. Nic se nedělo, proces proti Spannovi se ztratil               

v byrokratické ţumpě, kdyţ v květnu 1934 bylo náhle oznámeno, ţe Spann můţe 

nadále přednášet. Prý se tak stalo na přímluvu italského vyslance. Dřívější hvězda 

vídeňské univerzity, politický guru, však ztrácel na váze. Zatracován v Německu, 

odmítán v Sudetech a ignorován v Rakousku, propadal se do politické bezvýznamnosti. 

V soukromí se věnoval studiu filosofie a teologie a objevil nečekaný zájem o vývoj 

těţby oleje v Zisterdorfu v rakouském Weinviertelu.  

Kdyţ 12. března 1938 zaduněly na vídeňské dlaţbě okované boty Wehrmachtu, 

Spann shromáţdil svoji rodinu, otevřel láhev šampaňského vína a prohlásil: „Toto je 

nejšťastnější den mého ţivota.“ V této náladě poslal vůdci rakouských nacistů Seyss-

Inquartovi blahopřejný dopis. Krátce nato byl zatčen a brutálně vyslýchán                       

v koncentračním táboře Dachau. Přes tyto pokořující zkušenosti napsal vůdci a 

říšskému kancléři mrzutý dopis, ve kterém ţádal uznání plné penze a povolání na 
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berlínskou univerzitu s odůvodněním, aby tak bylo uznáno jeho angaţmá jako pionýra a 

intelektuálního bojovníka za národovecká práva.36 

 

Vom Wesen des Volkstums. Was ist deutsch?37  

Ve spise „Vom Wesen des Volkstums“ pátrá Othmar Spann po charakteru 

německého národa a jeho kmenů. Volkstum je souhrn typických ţivotních projevů 

národa (národní charakter, folklor). John J. Haag povaţuje pojem völkisch za takřka 

nepřeloţitelný (almost impossible to translate: it implies a broad Weltanschauung based on pre-

industrial and hierarchical modes of thought and has also a strong racial overtones). Tedy pojem 

silně rasisticky zabarvený. Pojem Volkstum nemá v češtině přímý ekvivalent (proto 

zůstaneme u německého termínu, čeština se pokouší vyjádřit pojem völkisch slovem 

národovecký), pochází od Turnvatera Friedricha Ludwiga Jahna (1772–1852), aktivisty 

osvobozovacích bojů proti Napoleonovi. Má označovat něco nepojmenovatelně 

národně (kmenově) typického a svým způsobem antagonistického proti pojmu 

kosmopolitismus, neseného osvícenstvím a francouzskou revolucí. Pojem Volkstum 

nacházíme v dílech německých myslitelů jako Johanna Gottlieba Fichteho, Ernsta 

Moritze Arndta a dalších. Od počátku a také během druhého císařství a první světové 

války obsahoval pojem Volkstum prvky antisemitismu a rasové nadřazenosti. Adolf 

Hitler spojil v Mein Kampfu Volkstum s pojmem rasy, neboť ,,Volkstum, lépe řečeno rasa, 

nespočívá v řeči, nýbrţ v krvi“ Podle Hitlera a jeho ideologických předchůdců (Arthur de 

Gobineau, Georg von Schönerer) je: „Věda, umění a technika tvůrčím produktem Árijce, coţ 

ve zpětném závěru znamená, ţe se Árijec de facto stal zakladatelem vyššího lidství a vlastně toho, co 

rozumíme pod slovem člověk. Tato schopnost opravňovala Árijce pouţívat lidi niţší rasy. Bez 

moţnosti upotřebit lidi niţší rasy by Árijec nikdy nebyl schopen učinit první kroky ke své pozdější 

kultuře, právě tak jako by bez pomoci vhodných ochočených zvířat nedospěl k technice, která mu v 

                                                      
36 John Joseph Haag: Othmar Spann and the politics of Totality, s. 154-155.  
37 Vom Wesen des Volkstums. Was ist deutsch? Böhmerland-Verlag, Eger und Leipzig 1922, Zweite 
verbesserte Auflage. Původně přednáška přednesená v Brně v březnu 1920.  
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současnosti dovoluje od jejich uţívání upouštět.“ 38 Niţší lidské rasy byly tedy u Hitlera 

srovnatelné s ochočenými zvířaty. Historie potvrdila, ţe nezůstalo jen při Hitlerových 

ideologických představách. Nacionálněsocialistický stát s představou panské árijské rasy 

se uskutečnil v politické praxi. Nebezpečí, které vycházelo z národovecké práce 

(Volkstumsarbeit) bylo, ţe se za ní skrývala ideologie, která nebyla primárně zaměřená na 

sociální a kulturní cíle, nýbrţ sledovala spíše politické nacionalistické záměry. Aktivisté 

národoveckého smýšlení mluvili o Volkstumskampf (národovecký boj) nebo 

Nationalkampf (boj národa); nazývali hraniční linie mezi německými a slovanskými 

sídlišti frontou (Volkstumsfront), jakoby vesnice nebo město, které získalo slovanskou 

většinu, bylo srovnatelné s bojištěm. Národovecké hnutí převzalo jazyk a psychologii 

války. Boj o národní drţavy v Českých zemích zapaloval nacionalisticky smýšlející hlavy 

jiţ před první světovou válkou. Po válce ještě zesílil, neboť neboť nikde neexistovaly 

takové výhrady proti Versailleské smlouvě a jejím následkům jako u sudetoněmeckého 

obyvatelstva v v Československu. Spannovo pojetí Volkstum bylo do jisté míry 

srovnatelné s Renanovým pojetí národa, jak ho charakterizoval ve své významné řeči 

z roku 1882: „ Das principe spiritual tvořící národ je minulost, přítomnost a budoucnost. Národ je 

tvořen nikoliv společnou rasou, řečí nebo náboţenstvím, nikoliv společnými zájmy nebo geografickými 

faktory. Jsou to spíše vzpomínky na minulost, jakoţ i přání ţít společný ţivot v přítomnosti a 

budoucnosti.“ Othmar Spann se při definování pojmu Volkstum s rasistickými názory 

nacionálního socialismu a jeho předchůdců názorově rozchází. „Volkstum ist eine geistige 

Gemeinschaft“ ( Volkstum je duchovní společenství). Pojmy jazyk, stát a rasa, které jsou 

obvykle povaţovány za podstatu Volkstum, nevystihují podle Spanna definici fenoménu 

Volkstum, coţ zdůvodňuje tím, ţe různé kmeny mluvící týmţ jazykem ještě netvoří 

jeden národ (Volkstum). Jako příklad uvádí Dány a Nory, kteří ač mají společný 

spisovný jazyk, se povaţují za rozdílné národy. Uvádí téţ zgermanizované Čechy           

z období před národním obrozením, jejichţ vzdělanci se dorozumívali a psali německy, 

                                                      
38 Adolf Hitler: Mein Kampf, Zentralverlag der NDSAP; München 1939, 434-443 Auflage, ss. 428, 317, 
322.  
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a přesto se nepovaţovali za Němce. Podobně sionisté, snaţící se o formování 

izraelského národa, neměli v počátečním stadiu zakládání státu Izrael společný jazyk. 

Ani stát není tmelem Volkstum. Němci jsou teprve od proklamace císařství v roce 1870 

jedním státním národem. Ve Svaté říši římské byli rozdrobeni do feudálních správních 

celků, jejichţ počet a etnický charakter během staletí kolísal. Od roku 1648 do 

napoleonských válek sestávalo Německo z 234 zemí (feudálních jednotek), 51 

svobodných měst a kolem 1500 nezávislých rytířských statků. Od Vídeňského kongresu 

1815, který byl důsledkem Napoleonovy poráţky, počet nezávislých politických teritorií 

klesl na 31.  

Mnohonárodnostní rakouská monarchie, která se stala synonymem pro 

národnostní rozbroje, je téţ důkazem toho, ţe se pojem státu nekryje s pojmem 

Volkstum. Naproti tomu politicky do tří států rozdělené Polsko neovlivnilo národnostní 

cítění Poláků. Proto chtěli i Němci rozdělení po Versailleském míru do sedmi či více 

států zůstat Němci. Také rasa není podle Spanna určujícím prvkem pro Volkstum. Zcela 

realisticky zjišťuje, ţe neexistuje takřka ţádné rasově čisté etnikum. Němci jsou 

podobně jako jiné evropské národy rasově smíšená populace. Ve svých textech však 

pojmu rasa k diferenciaci atributů Volkstum soustavně pouţívá. Jestliţe ani jazyk ani stát 

ani rasa nejsou určujícím znakem Volkstum, pak je nutno hledat jeho základ v něčem 

jiném. Spann nachází tuto podstatu v duchovním společenství, čímţ se jeho učení 

zásadně odlišuje od nacionálně socialistického „světového názoru“. Podle Spanna jsou 

hlavními součástmi kultury mravnost, náboţenství a světový názor, coţ znamená, ţe 

Volkstum přesahuje stát, hospodářství, klima, zeměpisné prostředí, jazyk i rasu. 

„Duchovní společenství formující Volkstum musí spočívat na základech duchovního ţivota, na 

základních otázkách ducha, na tom, co je pro duchovní ţivot podstatné. Tento podstatný obsah ducha 

jmenujeme kulturní obsah. Způsob, jak se chovám (mravně, umělecky, myšlením a citem), to mi dává 

onen niterní, národovecký (völkisch) charakter.“39 

                                                      
39 Othmar Spann: Vom Wesen des Volkstums s. 5, 6.  
 



PODOBY GENOCIDY/PŘÍTOMNOST PODZIM 2010 

58 Strana 

 

Ne kaţdý Němec však splňuje podle Spanna stejná měřítka němectví. Kdyby 

byla určujícím měřítkem rasa, byla by odpověď týkající se příslušnosti k Volkstum 

snadná, stačil by pohled do rodokmenu. Pro duchovní společenství platí jiné hodnoty: 

identifikace s myšlenkami a díly předních německých myslitelů a básníků, účast na 

národnostním ţivotě a národnostním boji. I prostí lidé ţijící v lidových tradicích mohou 

býti plnohodnotnými Němci (Volldeutsche). Naopak dělnický městský proletariát 

vykořeněný z národnostních zvyků a lidové kultury ztrácí prvky Volkstum a je náchylný 

podléhat marxistické třídní ideologii. Spann uvádí příklad, ţe čeští dělníci, kteří masově 

imigrovali za prací do Vídně, nebyli schopni se integrovat do rakousko–německého 

Volkstum. Spann tuto neschopnost zdůvodňuje českým svérázným, vzdělání 

vzdáleném duchu.40 Jak si Spann představoval symbiózu sudetského kmene se 

slovanskou masou, ilustruje tento výrok: „Pojem pasivního člena je teoreticky důleţitý pro 

posouzení rasy a v praxi pro poněmčení slovanské masy. Dejme tomu, ţe si určité národní společenství 

podmaní cizí, méně schopnou sousední rasu, odnárodní ji a vtělí do vlastního společenství. Jak se to 

projeví na těle národa? Jestliţe ti noví členové v důsledku menší rasové schopnosti nejsou schopni podílet 

se aktivní účastí na národní kultuře, přesto mohou být jako pasivní členové velmi uţiteční.“  

Spannovy předsudky proti Slovanům směřovaly hlavně proti Čechům, protoţe 

ţil vice neţ deset let v Brně a zaţil tamní národnostní třenice. Jeho překotný útěk           

z Brna náklonnost k Čechům nezvýšil. Povaţoval průměrného Čecha za : „polovzdělanou 

kreaturu, do jisté míry chráněnou německým vlivem ,…politicky netolerantní a nespolehlivou, sociálně 

věčně nespokojenou a vţdy národnostně vtíravou. Tito Slované nikdy nemohou dosáhnout kulturní 

úrovně Němců, protoţe - jak se Spann domnívá - ,jejich elita byla absorbovaná a vylouhována 

oduševnělejší německou komunitou. Pouze přechodná německá slabost v roce 1918 umoţnila tomuto 

méněcennému lidu ustavit svůj vlastní stát a nyní nutí sudetské Němce snášet hanbu a potupu pod 

jejich krvavou knutou.“41 V knize Der wahre Staat (s. 77) dává Spann průchod uraţeným 

citům příslušníka ve válce poraţeného národa: „Druhá otevřená rána německého 

                                                      
40 Othmar Spann: Vom Wesen des Volkstums, s. 8, 9. 
41 John Joseph Haag: Othmar Spann and the Politics of Totality, s. 93.  
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národního těla, významná příčina státně politické krize Evropy, je podmanění mnoha 

milionů německých soukmenovců všemi sousedy Německa: Alemanové v Alsasku a 

Lotrinsku, Bavoři v jiţních Tyrolích, v jiţním Štýrsku a v západním Maďarsku, zvláště 

pak tři miliony Němců, kteří trpí pod krvavým bičem poloavarských Čechů (Poláci 

povaţují Čechy ve slovanské rodině za podlézavé lokaje, Ukrajinci za Ţidy mezi 

Slovany. Češi jsou Avary prolezlý národní kmen, jak můţe kaţdý vidět na ulici, kdyţ 

projíţdí českou zemí). Dále Němci ve Slezsku, Poznani, v západním Prusku a také ti ve 

Šlesviku-Holštýnu. „Potupa našich bratrů nám nedovolí, abychom v klidu doma 

odpočívali, jak to předpokládají mírové smlouvy a jak to pacifističtí hlupáci a břídilové 

ve Společnosti národů namlouvají světu ve Wilsonově stylu.“ (Der wahre Staat s. 77-78) 

Spannovský völkisch-nacionalismus a antisemitismus nechtěl být pojímán rasově-

biologicky, nýbrţ morálně a duchovně. V uvedených citátech však jsou rasové 

předsudky nepřehlédnutelné. Jestliţe Spann tvrdí, ţe Češi vykazují zjevné avarské 

tělesné znaky viditelné na ulici, pak opouští kulturní argumentaci a zabředá do genetiky.  

Měl by však být opatrný, protoţe: „Během staletí se Češi a Němci mnohonásobně 

promísili s výsledkem, ţe dnes má čtvrtina Čechů německá jména“. To píše Josef Pekař ve své 

knize „O smyslu českých dějin“. A protoţe se jednalo o reciproční výměnu genů mezi 

Čechy a německou populací, nacházel by Spann avarské geny také mezi sudetskými 

soukmenovci. Spann přebíral mnoho tezí od historika Heinricha von Treitschkeho, 

který povaţoval neněmecké národy za méněcenné a Ţidy za neštěstí německého národa 

(Juden sind unser Unglück), jak ozřejmíme v dalším textu. Národ (německých) básníků a 

myslitelů je podle Spanna zachráncem západoevropské kultury (Retter des Abendlandes) a 

nositelem kultury (Kulturträger): „Proto jestliţe Němec nevychovává své děti v německém duchu, 

těţce se proviňuje tím, ţe je vystavuje méněcennému duchovnímu principu: to se stane, kdyţ Němec       

z Čech (Deutschböhme) nechá vychovávat děti česky, Alsasan francouzsky, jiţní Tyrolan italsky, 

Wieselburger maďarsky, Němec z východu polsky. Rovnost není ţádoucí, náš poţadavek je vysoká 

hodnota. Co nám mohou nabídnout ostatní velké evropské národy? V nejvyšších otázkách vzdělání 
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spíše kameny neţ chléb; nic pro nebe, nic pro toho, jenţ přebývá v nebi německé vzdělanosti.“42 „Spor 

mezi národnostmi je v podstatě duchovní boj, není to boj o koryto, o uhelné hutě, nýbrţ spor o ţivotní 

právo nejvyšších duchovních statků. Kaţdý Volkstum zastává jiné duchovní statky, obhajuje jemu 

vlastní duchovní stanovisko a jedinečné hodnoty. Ţádný Volkstum není bez ceny a kaţdý má nárok 

na existenci - ale nikoliv ve stejné míře!“43 

Othmar Spann ideově navazuje na bezpočetné traktáty 19. století, vzniknuvší    

v atmosféře slabosti mocenského postavení ještě nesjednoceného (nebo se právě 

sjednocujícího) německého národa v protikladu k jeho vyzrálé kultuře. Němci tehdy 

bolestně pociťovali protiklad pojmu kulturního národa (Kulturnation), spočívajícího na 

silných filozofických, literárních a hudebních základech, postrádajícího však jednotnou 

státní tradici (Staatsnation) a tím zapříčiněné mocenské zpoţdění proti jiným velkým 

národům. Takováto dichotomie vyvolávala nejistotu, vedla k přehánění a ke 

kompenzaci toho, co Němcům před sjednocením chybělo – silný jednotný národní stát.  

Vedla k nadhodnocování němectví a typickému nacionalistickému sniţování 

jiných evropských kultur. Spannův kulturní německý eschatologický mesianismus se 

ztotoţňuje s provoláním Fichteho Řečí k německému národu z roku 1809: „Není jiného 

východiska, jestliţe (Němci) zapadnete, pak se s vámi propadne celé lidstvo, bez naděje na obnovu.“ 

Spann se oslňuje v knize Der wahre Staat středověkou nostalgií a velebí dobu, kdy 

četné německé kníţecí dvory zásobily svými infanty trůny neněmeckých národů: „Dnes 

je nám jasné, proč Polsko, Čechy, Uhry, jihoslovanské země (dokonce Řecko) byla kdysi německá 

léna. To se musí vrátit. Jestliţe německý národ prokáţe statečnost a jestliţe věci vezmou přirozeně 

zákonitý vývoj, bude nás očekávat skvělá budoucnost, připomínající dobu starého císařství.“44 

Osazování trůnů potomky německých šlechtických rodů nebyl důsledek zvláštní kvality 

německé aristokracie. Příčina vězela ve feudální početnosti kníţecích trůnů Svaté říše 

římské a byla spíše výrazem mocenské slabosti ve srovnání s centralisticky řízenými 

státními celky jako Francie, Španělsko, Rusko či Anglie. Přebytečné potomky bylo 

                                                      
42 Othmar Spann: Vom Wesen des Volkstums s. 18,19. 
43 Othmar Spann: Vom Wesen des Volkstums s. 11. 
44 Othmar Spann. Der wahre Staat: Othmar Spann: Vorlesungen über Abbruch und Neubau der 
Gesellschaft, Dritte, neu durchgesehene Auflage Verlag von Gustav Fischer in Jena, 1931, s. 78.  
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nutno zajistit stavu odpovídajícím způsobem, coţ vyţadovalo diplomatický um: Bella 

gerant alii, tu felix Austria nube byl osvědčený příklad této sňatkové taktiky.  

Richard Wagner v Poznámkách k otázce Was ist deutsch? z roku 1865 našel 

vysvětlení pro inflacionární adoraci slova „deutsch“: „Vlastenci, je velice běţné, zmiňovat se      

o svém národě s bezpodmínečnou úctou: avšak čím je národ mocnější, tím méně, jak se zdá, si zakládá 

na tom, pronášet jméno svého národa s touto úctou.“45 V „Bayreuther Blätter“ z roku 1878 

Richard Wagner tuto myšlenku ještě zpřesňuje: „V anglickém a francouzském veřejném ţivotě 

se setkáváme daleko řidčeji s tím, ţe se mluví o anglických či francouzských ctnostech; zatímco Němci 

se neustále odvolávají na německou hloubku, německou váţnost a německou věrnost. Bohuţel             

v mnohých případech bylo zjevné, ţe tato odvolávání nebyla vţdy odůvodnitelná.“46 Všechna tato 

oslavná adjektiva nacházíme i u Spanna: Deutsche Kraft, deutsche Treue, deutscher Ernst, 

deutscher Fleiß, deutsche Gründlichkeit, deutscher Geist atd. Byla-li adorace němectví                 

u Spannových romantických předchůdců důsledkem protikladu Kulturnation a 

chybějícího jednotného silného státu (Staatsnation), u Spanna pak k tomu navíc přichází 

traumatizace výsledky Versailleské a Trianonské mírové smlouvy. Není divu, ţe 

frustrovaná rakouská a sudetoněmecká nacionalisticky smýšlející studentská elita 

dychtivě přeplňovala Spannovy přednášky na vídeňské univerzitě, kde si kompenzovala 

komplexy vyvěrající z politického uspořádání Evropy po první světové válce. 

Filosoficky a strategicky byly Spannovy názory ovlivněny pruským generálem a 

vojenským teoretikem Friedrichem von Bernhardi (1849-1930), jehoţ thesí bylo, ţe: 

„zachovávání míru nemůţe nikdy být cílem politiky.“ V knize „Deutschland und der nächste 

Krieg“, vydané 1911, zastával von Bernhardi sociálně darwinistický názor, ţe válka je 

biologická a ekonomická nezbytnost. Pro Němce poţadoval východní Evropu jako 

osídlovací prostor. Othmar Spann vyzdvihoval ve své přednášce „Zur Soziologie und 

                                                      
45 Dieter Borchmeyer: Variationen eines Themas von Schiller über Wagner zu Thomas Mann. 
Manuskript eines Vortrages, SWR Fernsehen Tele-Akademie 22. 11. 2009 siehe Sammelband: Was ist 
deutsch; Aspekte zum Verständnis einer grübelnden Nation, Tagung im Germanischen Nationalmuseum 
am 20. Und 21.Oktober 2005. 
46 Dieter Borchmeyer: Variationen eines Themas von Schiller über Wagner zu Thomas Mann. 
Manuskript eines Vortrages, SWR Fernsehen Tele-Akademie 22. 11. 2009 siehe Sammelband: Was ist 
deutsch; Aspekte zum Verständnis einer grübelnden Nation, Tagung im Germanischen Nationalmuseum 
am 20. Und 21.Oktober 2005. 
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Philosophie des Krieges“ vliv války na posilování občanských hodnot: hrdinství, altruismus 

a semknutost národního společenství. „Válka je esenciální forma sjednocování národní síly, 

protoţe se na ní podílejí všechna individua svým ţivotem. Válka je tvořivý element státu, bez války 

není státu.“47 

 

Der wahre Staat  

Základním pilířem Spannova modelu Opravdového státu je katolické sociální 

učení, jehoţ vznik, ideovou náplň, vývoj a současné zásady krátce objasníme, 

pouţívajíce autentických Spannových výroků, které jsou v české politologické literatuře 

spoře zastoupeny. Duchovním otcem křestansko-sociálního hnutí (Christlich-soziale 

Bewegung) byl Karl Freiherr von Vogelsang (*3. září 1818 – † 8. listopad 1890). Katolické 

sociální učení vzniklo v polovici 19. století jako odpověď na nevyřešené sociální 

problémy industriální společnosti a jako alternativa ateistického marxismu. V Rakousku 

se zasadilo o omezování pracovní doby, zachovávání nedělního klidu,  úrazové a 

nemocniční pojištění a druţstevní zákon. Katolické sociální učení vychází z ideje Ordo 

socialis, z papeţských encyklik Rerum novarum (O nových věcech) z roku 1891 a 

Quadragesimo anno (Ve čtyřicátém roce) z roku 1931. Encyklikou papeţe Lva XIII. 

Rerum novarum (O nových věcech), vydanou v roce 1891, vstoupila katolická církev 

do diskuze zabývající se sociální problematikou moderní masové společnosti. Církev tak 

reagovala na přechod od převáţně zemědělské předprůmyslové společnosti do 

společnosti průmyslové a encyklikou chtěla převzít zodpovědnost za materiální a 

duchovní situaci sílící dělnické třídy. Bez náboţenství a církve není sociální řešení 

moţné. Výstiţná jsou slova Adolfa Kolpinga, původně ševcovského tovaryše, později 

vysvěceného katolického kněze: „Kdo by se měl ujmout dělníků, ne-li kněţí, kteří 

pocházejí z lidu a jsou Bohem povoláni šířit víru a vychovávat lid. Kněţí znají lid 

nejlépe, jsou nezávislí a mohou se svého úkolu zhostit osobním odevzdáním a 

                                                      
47 Othmar Spann: Zur Soziologie und Philosophie des Krieges, Vortrag gehalten am 30. Nov. 1912 im 
Verein deutsch völkischer Akademiker zu Brünn.  
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obětováním.“ Adolf Kolping byl zakladatelem tak zvaných Kolpingových domů, které 

slouţily jako útulky pro vandrující řemeslnické tovaryše. V Německu je v současnosti 

220 Kolpingových domů, které nabízejí i další sociální sluţby.  

Na encykliku Rerum novarum navazuje po čtyřiceti letech encyklika papeţe Pia 

XI. Quadragesimo anno (Ve čtyřicátém roce), vydaná v roce 1931. Na rozdíl od 

předchozí encykliky připouští moţnost zásahů státu do regulace uţívání soukromého 

majetku za účelem sociální spravedlnosti. Práce a kapitál jsou spojité nádoby na sobě 

vzájemně závislé. Zisk ze spolupůsobení práce a kapitálu musí slouţit veřejnému blahu, 

coţ znamená odproletarizování dělnické třídy. Cílem je vyrovnávání majetkových 

poměrů spravedlivou mzdou, která umoţňuje spoření a vytváření soukromého majetku 

širokých vrstev obyvatelstva. Spravedlivý hospodářský systém je oprávněn regulovat 

čestnou hospodářskou soutěţ.  

Katolické sociální učení určují tři principy:  

1) Princip osobnosti znamená, ţe člověk je nositelem, tvůrcem a cílem 

všech společenských institucí.  

2) Princip solidarity znamená, ţe jednotlivec a společenství jsou vázáni 

vzájemnými povinnostmi.  

3) Princip subsidiarity znamená, ţe společenství přebírá ty povinnosti a 

úlohy, které jednotlivec není sám schopen řešit.  

Katolická sociální etika se zabývá širokou problematikou lidského souţití, a 

proto nezůstává jen u teologické argumentace, nýbrţ hledá řešení v praktických 

návodech zvládání všedního ţivota. Základními hodnotami je představa člověka jako 

boţského stvoření schopného transcendence, předurčeného k rozvíjení lidských 

schopností, k ohleduplnému vztahu k bliţnímu a ţivotnímu prostředí. Lidská 

důstojnost je nerozlučně spojena s osobní svobodou, coţ člověka zavazuje                    

k vědomému etickému jednání, nepodléhajícímu náhlým vznětům a nekontrolovaným 

pudům. Sociální spravedlnost se zaměřuje na odstraňování strukturálních příčin 

omezujících účast na plnohodnotném sociálním ţivotě a naopak se snaţí o obecné a 

osobní blaho, které je charakterizováno jako celek podmínek k dosaţení 
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plnohodnotného společenského ţivota. Katolická sociální etika je na straně slabých a 

potřebných. Hájí téţ prioritu práce před kapitálem. Lidé neţijí izolovaně jako individua. 

Společných cílů mohou dosáhnout jedině solidaritou, to jest spojením svých sil a 

schopností. Katolická sociální etika zásadně odmítá třídní boj, vyvlastnění a socializaci 

majetku.  

 

V politické a sociální praxi se současné katolické sociální učení zaměřuje na tyto 

úkoly:  

spoluodpovědnost a spolurozhodování zaměstnavatele a zaměstnanců 

v podnicích, vyrovnání zájmů mezi kapitálem a prácí, vytváření majetku 

zaměstnanců, rovnoprávnost pohlaví, ochrana rodiny, celosvětové spravedlivé 

rozdělení přírodních zdrojů a hospodářského bohatství, spravedlivé předpoklady 

pro ţivotní šance, fundamentální kritika marxismu a socialismu.  

Odmítnutí socialistické ideologie pro pojem třídní nenávisti a třídního boje. 

„Socialismus jako ideologie  či jako dějinný jev nebo hnutí není s učením katolické církve pro třídní boj 

slučitelný, i kdyţ socialismus nabízí v jistých situacích spravedlnost.“ Katolické sociální učení je    

u Othmara Spanna filosoficky oděno do universalistického chápání světa, s cílem 

vytvoření stavovského státu. Pro hospodářskou vědu a praxi to znamená, ţe 

hospodářství chápe jako ústrojí sestávající z jednotlivých zájmových pracovně 

specializovaných celků (stavů, korporací), které se dělí na další elementy. Příslušníci 

jednotlivých korporací spolurozhodují o hospodářském jednání vlastní korporace, 

rozhodují tedy v oboru, v němţ jsou činní a jemuţ profesně rozumějí. Nejsou tak 

vydáni na milost a nemilost politickým stranám, jeţ masově rozhodují o návrzích pro 

celou společnost (jako v kaţdé moderní nepřímé demokracii), nýbrţ volí své zástupce 

ve vlastním oboru a rozhodují o jeho záleţitostech.48 Ve středověku tvořily kostru 

městské hospodářské struktury specializované cechy s pevnými vnitřními regulemi, 

symboly a rituály a navenek pak s pravidly normujícími kvalitu, cenu a vlastnosti 

                                                      
48 Diana Mašková: Model státu v Platonově dialogu Charmidés, s. 40. 
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výrobků za účelem regulování konkurence a vůbec chodu městského ţivota. V městech 

s etnicky smíšeným obyvatelstvem zastávaly funkci cechovních mistrů převáţně Němci, 

kteří v zemích střední Evropy výrazně utvářeli urbánní ţivot. I tento etnický faktor 

nostalgicky prolíná do Spannova společenského modelu moderního stavovského státu. 

S příchodem manufaktur a industrializace ztrácely cechovní organizace jako základní 

elementy stavovského řádu na významu, staly se ekonomickou brzdou, protoţe bránily 

technickému pokroku a rozvoji dynamického kapitalistického hospodářství. V politice 

se tento hospodářský přerod kryl s příchodem Francouzské revoluce a zanikáním 

Ancién regime. To je klíč k pochopení Spannova odporu proti francouzské revoluci a 

liberalismu jako pramene hospodářského a společenského zla, majícího za následek 

materiální a duchovní zbídačení dělnictva. Překotné zkapitalizování evropského 

hospodářství, jeho vybavení ţeleznicemi a velkoprůmyslem nemohlo zůstat bez trestu.  

Spojením idejí Platonova pojednání o ideálním antickém státu (Politeia)              

s universalistickou filozofií a katolickým sociálním učením vznikl Spannův model 

korporativní společnosti. Platonův stát spočíval na dělbě práce (úkolů): ta eautu prattein - 

kaţdý nechť činí to, co mu přináleţí, k čemu má schopnosti., podle zásady „ševče, drţ 

se kopyta“. Švec má tedy zůstat v oboru ševcovství, učitel v oboru výchovy, vojevůdce 

v oboru válečnictví a panovník vládnout se svými rádci nad politickým celkem.  

Platon rozděluje stát podle schopností do tří hierarchických stavů:  

1. Nejniţší stav jsou pracovníci rukou (Nährstand): zemědělci a řemeslníci, jimţ 

přísluší zajišťování výţivy a předmětů denní potřeby. K tomuto úkolu 

nepotřebují vzdělání. Ţijí smyslovými potřebami a ţádostmi.  

2. Prostřední stav (Währstand) jsou válečníci (Krieger,Wächter), jejichţ úlohou 

je chránit a prosazovat zájmy státu.  

3. Nejvyšší stav (Lehrstand) jsou filosofové, mudrci, vládci mající od přírody 

nadání k racionálnímu vůdcovskému jednání. Vládcové se musí zříci 

soukromého vlastnictví, aby mohli věnovat všechny své schopnosti k řízení 

obce.  

 



PODOBY GENOCIDY/PŘÍTOMNOST PODZIM 2010 

66 Strana 

 

Spann rozlišuje dvě kategorie stavů - stav Ducha a stavy činné. Stav Ducha coby stav 

nejcennější umístil na vrchol společenské pyramidy.49 Pro novodobý stavovský stát 

vypracoval Othmar Spann ve schematické tabulce nazvané „Systematické členění stavů 

a základy jejich společenství „svoji předběţnou abstraktní představu stavovské 

společenské struktury. Tabulární přehled doprovodil textem, který ve zkrácené formě 

předkládáme. (Der wahre Staat str.168–182) Pojem stavu představuje druh zájmového 

společenství, sevřeného specifickým skupinovým duchem. 

 

1. Niţší manuální pracovníci (Nährstand, Niedere Handarbeiter), jejichţ ţivot se 

odehrává na úrovni smyslových pocitů a ţádostí a jejichţ hlavní ţivotní obsah převáţně 

tvoří pudové vegetativní bytí, vitální (fyziologické, biologické) potřeby a prosté kulturní 

záţitky. Spann k nim řadí hospodské sedánky (Stammtisch), kde se vedou plytké 

nezávazné řeči, dále lidové veselice a černošské tance (Negertänze). Tento společenský 

okruh manuálních pracovníků, tvořící většinu společnosti, se neohraničuje pouze na 

chudé nevzdělané lidi, patří k nim i movité duchovně povrchní společenské vrstvy, 

které Spann označuje jako „ chátra v hedvábném klobouku“ (Pöbel im Seidenhut).  

2. Vyšší pracovníci (Höhere Arbeiter), tento druhý okruh má vyšší nároky na 

duchovní ţivot. Spann k němu řadí umělecká řemesla, řemeslnou architekturu, 

reprodukční řemeslné malířství a sochařství, herectví bez nároků na vlastní tvůrčí 

činnost, zpěváky. Zahrnuje do této kategorie téţ odborníky, kteří pasivně pouţívají 

naučených znalostí, avšak samostatně nebádají a nevytvářejí nové vědecké poznatky. 

Produkty této společenské kategorie jsou knihy, umělecké tisky, hudební nástroje, 

muzeální a školní práce. Spann poznamenává, ţe kategorie vyšších pracovníků není 

homogenní. Jedná s      o průměrné lidi mezi techniky, vydavateli knih, úředníky, učiteli 

obecných škol aţ po gymnázia, pokud nějakým způsobem tvořivě nepracují.  

3. Tvůrčí duchovní pracovníci (Schöpferische geistige Arbeiter, schöpferischer Lehrstand) 

jsou kreativně činní v oblasti umění, vědy, filozofie, náboţenství a morálky. Není to 

                                                      
49 Diana Mašková: Model státu v Platonově dialogu Charmidés, s. 32. 
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okruh materiálních prostředků, nýbrţ duchovna. Produkty této činnosti se v praxi 

projevují tím, ţe je společnost přejímá, dotváří a učí se jich pouţívat. Všeobecněji 

pojato patří do této skupiny básníci, hudební skladatelé, malíři, sochaři, filozofové, 

proroci a zakladatelé náboţenských učení, svatí a mudrci.  

4. Vůdčí pracovníci v hospodářství (Wirtschaftsführer) kreativně organizují 

ekonomiku státu, patří k nim ředitelé nebo vlastníci velkých podniků. Jejich činnost 

vyţaduje organizátorské nadání a někdy bezohlednost. Podnikatelé (cechovní mistři) 

dřívější stavovské doby nebyli pouhými manaţery, nýbrţ průvodci ţivotem. 

Společenské postavení dnešních hospodářských kapitánů nejde však vţdy ruku v ruce s 

vyšším duchovním obsahem. Pozoruhodný je Spannův názor na společenskou roli 

přírodních věd, které „pro opravdové duchovní vzdělání mohou mít jen podřadný 

význam“.  

5. Státníci (Staatsführer) jsou tvůrci zákonů a zásad, na kterých spočívá politický 

ţivot. Řídí a dohlíţí na duchovně mravní atmosféru obce či státu. Patří k nim téţ 

poslanci (Parlamentarier), tvůrčí vysocí úředníci a kompetentní ţurnalisté. Spann kritizuje 

současné politiky jako obraz politických stran, kterým jde jen o prosazování 

partikulárních zájmů. Za zvláštní druh státníků povaţuje Spann vojevůdce (Höhere 

Krieger). V souladu se svým pojednáním o válce „Zur Soziologie und Philosophie des Krieges“ 

přisuzuje vojevůdcům vysokou důleţitost ve vedení státu, neboť se domnívá, „ţe bez 

války není státu“. Ve středověku byl opravdový státník (Lehensmann) současně úředník a 

válečník. Podobně významné je vysoké duchovenstvo (Priesterstand), neboť církevní 

vůdcové (Kirchenführer) a církevní vysocí úředníci plní státnické funkce. Za vyvrcholení 

státnických schopností pokládá sloučení kvalit velekněze - krále - vojevůdce v jedné 

osobě, trojjedinost cílů jednání.  

6. Mudrcové, (stav Ducha, kormidelníci určující směřování a chod celé 

společnosti) uvnitř kaţdého jmenovaného stavu jsou vychovatelé a učitelé, avšak 

učitelský stav ve vyšším slova smyslu tvoří mudrcové, působící jako ţivoucí vzor tím, ţe 

nacházejí nové pravdy, myšlenky a ţivotní formy. Jsou to učitelé ţivota (Lebenslehrer), 

dávající konečné podněty k pohybu lidských dějin. Proto kaţdý velký mistr 
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shromaţduje kolem sebe učně. To, co je učí, zůstává v oblasti mystiky. Úkolem mudrců 

není přímé vedení státu, to je náplní stavu státnického. Jako příklady Spann uvádí 

jedinečné postavy dějin: Buddhu, Zarathustru a Luthera. Církve a státy zakládají 

mistrovi ţáci, nikoliv mistr myslitel sám.  

Zásadou Spannovy stavovské hierarchie je, ţe kaţdý niţší stav je duchovně 

veden stavem vyšším podle zásady: podřízení niţšího vyššímu (Unterordnung des Niederen 

unter das Höhere). Spann to formuluje takto: „ Jedině s úctou a oddaností můţe niţší 

člověk svým způsobem vnímat vyššího, jen tak to nízké můţe navázat na vyšší.“ A dále: 

„Panství zásadně směřuje směrem seshora dolů, nikoliv jak to individualistické přírodní 

právo vyţaduje, zespoda nahoru.“ „Je to pravý opak liberální demokracie, ve které má „nejlepší 

vyhlídky stát se vůdcem ten, kdo apeluje na nejniţší instinkty masy.“50 Vzájemné pochopení mezi 

příslušníkem duchovního stavu a niţším manuálním pracovníkem je vzhledem               

k propastnému rozdílu duchovního niveau takřka nemoţné. Nejvyšší moudrost je pro 

obyčejného člověka nedosáhnutelná, pouze úctou a touhou se můţe ten niţší podílet na 

vyšším. Aby toho dosáhl, musí se dobrovolně podrobit duchovní autoritě. Stavovská 

společnost si vybojuje daleko vyšší, samostatnější a hlubší duchovno, neţ toho byla 

schopna kapitalistická barbarská doba. Na této skále vybuduje genius budoucnosti svoji 

církev.  

 

Transformace kapitalistické společnosti ve společnost stavovskou  

Spann uvaţuje o dvou moţnostech změny společenského systému: o pozvolné 

mírumilovné transformaci, nevylučuje však náhlé přebudování. Nepouţívá slova 

revoluce. Na mírumilovném přebudování společnosti by se měly podílet jiţ stávající 

hospodářské organizace. Na straně zaměstnavatelů to jsou koncerny, kartely, trusty a 

druţstva a na straně zaměstnanců odborové organizace (Gewerkvereine, Gewerkschaften). 

Zaměstnavatelské svazy by tvořily samosprávnou korporaci společně se svazy 

zaměstnanců, kterou Spann nazývá Hospodářský stavovský dům (Wirtschaftliches 

                                                      
50 Othmar Spann: Der wahre Staat, s. 117. 
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Ständehaus). Toto grémium, nadané výsostnými právy (např. pracovní právo), „by bylo 

základem pro vrcholnou hospodářskou korporaci“ (Wirtschaft als Gesamtstand), která by byla 

stavovsky organizovaná podle profesí. Měla by funkci hospodářského parlamentu, 

jehoţ předností proti parlamentům liberálně kapitalistické společnosti by byla 

profesionální kompetence stavovských zástupců, kteří z vlastní pracovní zkušenosti 

vědí, o čem jednají. Vůdcové jednotlivých cechů, zastupující hospodářské a politické 

zájmy svých skupin by nebyli voleni nevzdělanými masami. Kompetentní hierarchie by 

byla zajištěna výběrem znalců z vlastních řad, kteří se nemusí soustředit na volební 

kampaně, nýbrţ se mohou věnovat tvořivým organizačním úkolům. Politické strany       

v dnešním slova smyslu by ve stavovském státě ztratily svoji existenční oprávněnost, 

byly by nahrazeny stranami odborných zájmů (Sachparteien). Je samozřejmé, ţe 

hospodářská samospráva jako celek by byla kontrolována shora pod státním dohledem, 

jemuţ by příslušelo „veto“ v případech, ve kterých by to bylo zapotřebí. Pro případnou 

násilnou změnu společnosti by byl způsob převzetí moci odvislý od vlastností osob, 

které převrat provádějí a od osobnosti jejich vůdce. Kruh vůdců, který Spann nazývá 

státní radou (Staatsrat), by nahradil stávající parlament – nebo v případě formálního 

funkčního pokračování parlamentu - by mu byla tato rada nadřazena. Státonosná rada a 

její vůdce musí v kaţdém případě mít rozhodující slovo. Vůdcovský princip je ve 

Spannových textech všudypřítomný.  

 

Závěr  

Učení Othmara Spanna bylo v předválečné Československé republice ideologií 

úzkého kruhu sudetoněmeckých intelektuálů soustředěných v Kameradschaftsbundu für 

volks- und sozialpolitische Bildung, pracujících konspirativně (mnohdy systémem druhého 

muţe) v klíčových postaveních sudetoněmecké hospodářské a politické struktury. 

Sloţitá materie Spannovy nauky o stavovském státě předpokládala určitou intelektuální 

úroveň a znalosti v oboru filozofie, sociologie a ekonomie, a proto byla ve své 

teoretické formě mimo dosah a zájem široké voličské masy. V populární formě byla 

národovecká (völkisch) myšlenka sudetoněmeckému voličstvu předkládána, mnohdy 
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jako mimikry, v masovém tělocvičném hnutí (Deutscher Turnverband DTV) jako snaha      

o sebeurčení, i kdyţ existovaly radikální proudy uvaţující o připojení sudetoněmeckých 

oblastí k Říši. Konrad Henlein přeorganizoval DTV v účinný nátlakový politický 

instrument německé Volksgemeinschaft uplatněním vůdcovského principu, ve kterém 

nadále platil tradiční árijský paragraf z doby Georga von Schönerera z roku 1885, který 

ovšem nebyl totoţný s vraţedným rasistickým antisemitismem nacistů. Cílem 

spannovské ideologie bylo přebudování stávající kapitalisticko-liberární demokracie ve 

stavovský stát ve střední Evropě, to jest v oblastech, kam zasahovala německá kultura, 

především v Rakousku a v českých zemích. Spann usiloval téţ o zrušení následků 

Versailleské mírové smlouvy. Nosným pilířem Spannovy ideologie bylo katolické 

sociální učení spojené s vizí německé kulturní nadřazenosti. Spannovým vzorem pro 

stavovský stát byla nostalgická představa středověké Svaté říše římské s německou 

nadvládou nad neněmeckými národy, které měly mít postavení vazalů. Německý národ 

je důrazně představován v roli zachránce západoevropské kultury. Spann zdůrazňuje 

německou specifickou kulturní odlišnost (mystičnost, neoromantismus, filozofickou 

hloubku) od ostatních (povrchních) západoevropských kultur, zejména od francouzské, 

formované Francouzskou revolucí. Ideologům Kameradschaftsbundu nešlo primárně        

o připojení sudetoněmeckých oblastí k Říši, jejich cílem bylo hospodářské a kulturní 

ovládnutí středoevropského a jihovýchodoevropského prostoru německým elementem 

bez pouţití vojenské síly a územních okupací. Bylo jim vcelku lhostejné, v jakých 

státních hranicích se stavovský stát pod německou hegemonií vyvine. V tom se výrazně 

odlišovali od národních socialistů.  

Vnitrostranické rozepře v Sudetendeutsche Partei mezi skalními přívrţenci 

Spannovy nauky a nacionálními socialisty nebyly masou sudetoněmeckých voličů           

v jejich jemných ideologických nuancích vnímány. Ve své teoretické formě nemohl 

spannismus pro svoji intelektuální náročnost konkurovat primitivnímu nacionálně-

socialistickému rasismu, a proto jím byl v politické praxi doslova přehlušen. Přehlušen 

byl i v české historiografii, neboť jen málo poválečných prací (Václav Kural: „Konflikt 

místo společenství“, Věra Olivová: „Kameradschftsbund“ a Emil Hruška: 
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Sudetoněmecké kapitoly) se zabývají ideologickou stránkou spannismu a jeho 

národoveckými (völkisch) nároky.  

Nejnovější práce, která se zmiňuje o spannismu, je v roce 2009 vydaná kniha 

Ladislava J. Berana „Odepřená integrace“, analyzující politologickou metodou příčiny 

nezdařeného souţití Čechů a Němců v předválečném Československu. Beran studuje 

interakce mezi nadřazeným vládnoucím centralistickým československým systémem a 

subsystémem sudetoněmeckým. Vyjmenovává faktory nevstřícné politiky 

československého státu (definovaného jako stát národní, snaţícího se o českou 

rekonquistu sudetoněmeckého území), které vedly k oslabování sudetoněmecké 

demokracie a tím i integraci, a jako konečné řešení vedly k připojení sudetoněmeckých 

oblastí k Říši. Beran mapuje sudetoněmeckou politickou scénu, její politické proudy a 

stranický systém. Spannovský Kameradschaftsbund, který byl intelektuální buňkou 

sudetoněmeckého hnutí, je Beranem představován jako konkurenční ideologie, ne-li 

protiklad nacizmu, i kdyţ není zastírán jeho antidemokratický duch a snaha o německou 

hegemonii ve střední Evropě. Beranova práce přináší inovativní politologickou 

metodou nové aspekty k posuzování sudetoněmecké politiky a snahu                             

o odemocionalizování stále ještě bolavého údobí moderních českých dějin. O 

kontaktech Othmara Spanna a členů jeho rodiny s nacistickými představiteli, jakoţ i o 

jeho taktickém kolísání ve vztahu k nacistům se Ladislav J. Beran zmiňuje jen 

marginálně.  

Cíle a silný národovecký náboj Spannova učení mohou být zainteresovanému 

čtenáři zprostředkovány jen autentickými citáty. Tomu se Beran vyhnul. Byla to právě 

Beranova kniha, která přivedla autora tohoto eseje ad fontes Spannovy ideologie s cílem 

Beranovu práci doplnit. Na základě originálních textů a citátů si dává předloţený esej za 

úkol připomenout zasuté utopické učení Othmara Spanna, politického guru, který sám 

sebe chápal jako génia, schopného ovlivnit Adolfa Hitlera a jeho přívrţence a získat je 

pro svoji vizi stavovského státu, formovaného německou kulturní hegemonií. Aby 

dosáhl svého cíle, neváhal Spann politicky lavírovat a jako Faust prodávat svého ducha 

ďáblu, coţ skončilo jeho osobní katastrofou. Obětí politického lavírování s 
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nacionálními socialisty nebyl jen sám velký mistr, lavírovali i jeho ţáci, coţ Ferdinand 

Seibt charakterizoval jako „bratrské spory ve velkoněmeckém domě pří zásadním 

uctíváním osoby Adolfa Hitlera“. Spannismus jako ideologie sudetoněmecké elity nebyl 

kompatibilní s československým (národnostně neřešeným a nevyřešeným) 

parlamentárním systémem. Nepřispíval svým programem k stabilizaci etnických 

problémů multinacionálního nacionálního státu a integraci jeho menšin. Bohuţel 

musíme konstatovat, ţe v tehdejší střední Evropě padaly nacionalistické kosy na 

nacionalistické kameny. Oproti nacionálně socialistické ideologii, která se v Německu 

uplatnila jako státotvorná síla, nepřekročil utopický spannismus stadium filozofické a 

sociologické teorie. V politické praxi dal impulsy rakouskému austrofašismu Engelberta 

Dollfuse a Kurta Schuschnigga v letech 1933–1938. Některé elementy lze nalézt téţ ve 

fašistických (korporativních) státních modelech Benita Mussoliniho , Francisca Franca a 

Antonia de Oliveiry Salazara.  
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„Černá“ a „bílá“ legenda španělského dobytí 
Ameriky 

 
Markéta Kříţová51 

 

Kdyţ Kryštof Kolumbus poprvé zakotvil u břehů karibských ostrovů, měl pocit, 

ţe vstoupil do rajské zahrady. „Stromy tam byly zelené a hojně obsypané 

ovocem, rostliny a byliny vysoké a kvetoucí … Pokud jde o zemi, je nejlepší, 

jakou si moţno pomysliti.“ Neopomněl vychválit i obyvatele, „nejhezčí ze 

všech, které dosud spatřil, … urostlí a silní, vlídně mluví a nemají ţádného 

náboţenství.“52  

 

 

Během jediné generace se z ráje stalo peklo. Lesy Španělé vykáceli, indiánská 

pole zdupali koně, potoky rozryli hledači zlata. Zmizela zvěř a zmizeli také Indiáni. 

Do roku 1500 ztratilo souostroví Velkých Antil asi čtvrtinu obyvatel; a v roce 1540 jiţ 

na Españole (dnešní Haiti), Jamajce nebo Kubě neţil jediný domorodec. Podobným 

vývojem prošlo Mexiko, pobřeţní níţiny Peru nebo o dvě století později Kalifornie. 

Byť samozřejmě neexistují jakékoli statistiky z doby před příchodem Evropanů a ani 

těsně po dobytí, v archivech dochovaná průběţná sčítání obyvatel během 16. století 

ukazují na soustavný pokles počtu Indiánů. 

 Jiţ účastníci dobyvačných výprav se ptali: proč? Proč se indiánská populace 

ztrácí před očima? Postihl ji Boţí hněv? Jinou, velmi ráznou odpověď nabídl 

dominikánský misionář Bartolomé de Las Casas. V řadě spisů, z nichţ neznámější je 

„Stručná zpráva o zničení Indií“ (Brevísima relación de la destrucción de las Indias) vykreslil 

Las Casas dobývání Nového světa jako jediný řetěz záměrné krutosti. „Naši Španělé 

                                                      
51 Doc. Dr. Markéta Kříţová působí v Středisku ibero-amerických studií FF UK v Praze.   
52 Kolumbův lodní deník, přel. Jan Brechensbauer, Praha: Novina, 1942, s. 49. 
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nelidskými a bezboţnými činy svými vylidnili, zplenili a v poušť uvedli deset království většího rozsahu 

neţ celé Španělsko,“ lamentoval. Tón jeho textů připomíná biblické ţalozpěvy a proroctví. 

„Španělé … nekonečné loupeţe a zločiny páchali, k nimţ připojili a přičinili neslýchaná ukrutenství 

vraţděním, pálením, upalováním a předhazováním lidí psům, [takţe] bez víry a bez Svátosti 

zahynuli.“ 53 Tyto přesvědčivě formulované texty měly jistě racionální jádro. Zejména 

v první fázi dobývání jako by Španělé v „Novém světě“ odhodili veškeré morální 

zábrany světa Starého. Historik Tzvetan Todorov usoudil, ţe se bezohledným a často i 

záměrně krutým jednáním pokoušeli vyrovnat s cizostí amerického prostředí; snaţili se 

překonat hrůzu z neznáma tím, ţe sami začali kolem sebe hrůzu šířit.54 

 Las Casasovy plamenné formulace byly ale brzy pouţity v kontextu, který sám 

autor dozajista nezamýšlel. Chopili se jich totiţ protivníci španělských králů z řad nově 

ustaveného protestantského tábora. Z holandských a anglických tiskáren vycházely 

pamflety zaštítěné jeho jménem. Barvité detaily svévolného zabíjení a mučení výborně 

poslouţily protestantské ideologické válce proti katolictví i v soupeření o bohatství 

Nového světa. Například v roce 1580 princ Vilém I. Oranţský v průběhu holandského 

povstání obvinil Španělsko z páchání „strašlivých činů“ proti Indiánům. První anglický 

překlad spisů Bartolomé de Las Casase nesl výmluvný titul Pravá tvář krvavého 

papeţenství.55 Také čeští protestanti – mimo jiné Jan Amos Komenský v Poslu míru – v 16. 

a na počátku 17. století Las Casase s oblibou citovali. Jejich texty vytvořily základ tzv. 

černé legendy, vykreslující španělského dobyvatele jako násilníka motivovaného výlučně 

touhou po bohatství a proces dobývání Ameriky líčí jako nepřetrţitou a cílenou 

likvidaci původního obyvatelstva. Takový obraz španělského expansionismu je navíc 

dáván do souvislosti s intelektuální zaostalostí španělské společnosti jako takové, coţ 

                                                      
53 Bartolomé de Las Casas, O zemích indijských zpustošení a vylidňování zpráva nejstručnější, přel. František Gel, 
Praha: Lidová demokracie 1954, s 21.  
54 Tzvetan Todorov, Dobytí Ameriky: Problém druhého, přel. Kateřina Lukešová, Praha: Mladá fronta, 1996, 
s. 175.  
55 Popery Truly Display’d in its Bloody Colours: Or, a Faithful Narrative of the Horrid and Unexampled Massacres, 
Butcheries, and all manners of Cruelties that Hell and Malice could invent, committed by the Popish Spaniards, London 
1689. 
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byl fenomén zdůrazňovaný zejména osvícenskými autory 18. století.56 A po 2. světové 

válce získala debata o španělském dobývání Ameriky nový, ještě širší rozměr. Las 

Casasovy výtky proti španělským conquistadorům lze totiţ namířit proti evropskému 

expansionismu jako celku; zvláštního významu proto nabyly v souvislosti s dekolonizací 

Afriky a Asie. 

V opozici k těmto názorům se zejména španělští historikové pokoušeli hájit 

metody španělské kolonizace a zdůraznit její pozitivní stránky, zejména šíření 

křesťanského náboţenství na úkor tradičních kultů, jejichţ součástí bylo prolévání krve 

lidských obětí a kanibalismus, a také zastavení vzájemných sporů indiánských kmenů. 

Také v latinskoamerickém prostředí se během 20. století „bílá legenda“ výrazně 

rozvíjela. V Mexiku například tento směr reprezentovali badatelé zděšení sociálním 

neklidem vyvolaným mexickou revolucí a pěstující nostalgii po stabilitě koloniálních 

doby.57 Zároveň se ozvali historikové, kteří zpochybnili Las Casase jako hodnověrného 

svědka. Jeho texty jsou sice přeplněny konkrétními údaji a dominikán se prezentuje jako 

očitý svědek popisovaných událostí, ve skutečnosti se jednalo o polemické traktáty 

hájící zcela jiný zájem neţ prospěch domorodců. A to nejen proto, ţe sousloví 

„statisíce“ nebo „miliony“ musíme v souladu s dobovou rétorikou číst jako synonyma 

pro „mnoho“.58 Španělská koruna byla v té době v nezáviděníhodné situaci. Aby 

motivovala zájem conquistadorů vydávat se na riskantní a nákladné dobyvačné výpravy, 

byla nucena přislíbit jim v případě úspěchu vysoké podíly a značná privilegia na území, 

které pro svého krále získali. Po nějaké době se však ukázalo, ţe je třeba pravomoci 

                                                      
56 Poprvé se termín „černá legenda“ objevuje v eseji Juliána Juderíase, La leyenda negra y la verdad histórica: 
contribución al estudio del concepto de España en Europa, de las causas de este concepto y de la tolerancia política y religiosa 
en los países civilizados, Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, 1914. Juderías se ovšem snaţil 
dokázat, ţe takové vidění je falešné, neboť nebere v úvahu specifika španělské historické zkušenosti; a 
obviňoval Las Casase z hlavního podílu na vytvoření negativního obrazu Španělska. Následovala řada 
dalších děl odsuzujících ostře „černou legendu“ a její protagonisty (např. Ramiro de Maetzu, Defensa de la 
Hispanidad, Madrid 1934) Antologii textů od 16. do 20. století nabízí Charles Gibson, ed., The Black 
Legend. Anti-Spanish Attitudes in the Old World and the New, New York 1971. 
57 Například José Vasconselos, Breve historia de México, México 1956.  
58 Pro polemiku s Las Casasovými údaji viz Philip Wayne Powell, Tree of Hate: Propaganda and Prejudices Affecting 
Unites States Relations with the Hispanic World, New York 1971; Wilbur C. Jacobs, The Tip of Iceberg: Pre-
Columbian Indian Demography and Some Implications for Revisionism, William and Mary Quarterly 31 
(1974), 123-132. 
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dobyvatelů nějakým způsobem omezit. Jednou z cest bylo poukázat na excesy, kterých 

se při dobývání dopustili. V tomto svém taţení proti příliš úspěšným kolonistům získal 

španělský král ochotné spojence v příslušnících mnišských misijních řádů. Nejen Las 

Casas, ale i mnozí další dominikáni a františkáni kritizovali postup dobývání a snaţili se 

obrátit sympatie svých čtenářů ke skutečnému ochránci Indiánů, tedy španělskému 

králi. Nezpochybnili však to nejdůleţitější: právo evropských vládců zmocňovat se 

zámořských území a jejich obyvatel.  

Historikové navíc ukázali, ţe je třeba pozorněji číst a interpretovat i jiné typy 

koloniálních pramenů. Řada jednotlivců, domácností i celých osad z pohledu španělské 

administrativy „zmizela“ ze soupisů, to ale nutně nemuselo znamenat jejich fyzický 

zánik. V době všeobecné demoralizace po násilném podrobení Evropany mnozí Indiáni 

opouštěli své domovské komunity. Přidávali se ke španělským vojenským oddílům jako 

nosiči a zvědové, stávali se osobními sluţebníky Španělů či se usazovali v nově 

zakládaných městech a zde se integrovali do nejniţší vrstvy koloniální společnosti, 

sloţené z míšenců, uprchlých otroků nebo zbídačených bělochů, ukrývajících se před 

zákonem. Často stačila základní znalost španělského jazyka, na odiv stavěná křesťanská 

víra a nové jméno, aby se z „Indiána“ stal Španěl, byť tmavé pleti. Na druhé straně 

náčelníci domorodých osad mnohdy cíleně falšovali seznamy svých soukmenovců, 

neboť podle počtu obyvatel bylo vesnici přidělováno břemeno pracovní povinnosti a 

daní. Bylo tedy v jejich zájmu přehánět demografický úbytek.  

Navíc vůbec není jisté, kolik Indiánů v Americe před rokem 1492 ţilo a jaký 

tedy byl jejich percentuální úbytek. Vedle extrapolací z archeologických nálezů a 

z koloniálních pramenů vyuţívají badatelé modely zaloţené na „ekologickém 

potenciálu“ kaţdého regionu (tedy z odhadů, kolik obyvatel mohla daná oblast za tehdy 

uţívaných forem získávání potravy uţivit). Výsledky se ale pohybují ve velmi širokém 

spektru. Zatímco někteří historikové59 dospěli k odhadům, ţe kolem roku 1492 měl celý 

kontinent 8,5-13 milionů obyvatel (z toho Mexiko a Peru dohromady asi dvě třetiny) a 

                                                      
59 Alfred Kroeber, Cultural and Natural Areas of Native North America, Los Angeles 1939; Angel Rosenblat, 
La población indígena de Amércia desde 1492 hasta la actualidad, Buenos Aires 1954. 
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ţe během conquisty zahynula maximálně čtvrtina všech obyvatel, představitelé tzv. 

berkeleyské školy60 usoudili, ţe předkolumbovská Amerika mohla uţivit aţ 90-110 

milionů lidí a ţe některé oblasti ztratily do poloviny 17. století aţ 95% obyvatel. Co je 

však zásadní: právě skupina badatelů v Berkeley poprvé vyslovila hypotézu, potvrzenou 

poté rozsáhlými analýzami dochovaných kosterních pozůstatků z doby dobývání, ţe na 

vymírání domorodé populace měly největší podíl epidemie evropských chorob, jako 

byla tuberkulóza, chřipka nebo plané neštovice, proti nimţ neměli Indiáni dostatečnou 

imunitu. Jednalo by se tedy sice o důsledek evropské přítomnosti, ovšem o důsledek 

Španěly nezamýšlený. 

Tyto závěry ale nijak neotupily ostří pokračujících sporů o Las Casase i              

o metody pouţité v procesu dobývání Ameriky. Zvlášť kdyţ se během 2. poloviny       

20. století začali o svá práva stále hlasitěji ucházet potomci původních amerických 

obyvatel, kteří právě na utrpení svých předků zakládají své finanční a morální 

poţadavky.  S blíţícím se 500. výročím Kolumbovy plavby se na universitách i na 

stránkách denního tisku po celé Latinské Americe rozvinula ostrá debata, která se 

především soustředila na samotné pojmenování oslavované události. Termín „objevení“ 

zastánci práv původních obyvatel šmahem odmítli s argumentem, ţe je nedůstojný a 

vychází z dědictví kolonialismu a imperialismu. Naopak nechyběly a dodnes vycházejí 

eseje, články i knihy uţívající výrazy „holokaust“ nebo „genocida“, vztahující události 

dobývání k problémům dneška a prezentující dějiny Ameriky jako jediný řetěz utrpení a 

útlaku původních obyvatel. 

Problém je samozřejmě v chápání pojmu „genocida“. Pokud pod ním 

rozumíme cílené vyvraţďování konkrétní populace, pak jej lze pro situaci ve 

španělských koloniích v Novém světě pouţít jen ztěţí. Ano, původní obyvatelé byli 

vytlačováni ze svých území, zotročováni, jejich kultura byla násilně vykořeňována. 

Kryštof Kolumbus jiţ ve svém prvním dopise velmi prakticky zhodnotil obyvatele San 

                                                      
60 Sherburne F. Cook, Woodrow Borah, Essays on Population History: Mexico and the Caribbean, Berkeley 
1971, 3 sv.; viz také Nicolas Sánchez-Albornoz, La población de América Latina, Madrid 1973; David Noble 
Cook, Demographic Collapse. Indian Peru, 1520-1620, New York 1981. 
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Salvadoru: „Nemají zbraní, nemají bojovného ducha, chodí nazí a bezbranní a jsou tak zbabělí, ţe 

by tisícihlavý zástup nedovedl vyčkati tři mé muţe pevného kroku; zato jsou velice způsobilí poslouchat 

a pracovat, obdělávat pole a dělat, čeho je třeba. Pouţijme jich … při stavbě osad a měst.“61 Právě 

proto ale nebylo v zájmu dobyvatelů záměrně počty domorodé populace sniţovat. 

Volná půda ztrácela cenu, pokud ji neměl kdo obdělávat, stejně jako doly na zlato a 

stříbro. Jistě, pracovní podmínky zde byly nesmírně kruté; utrpení jednotlivců i celých 

etnických skupin dnes jen těţko představitelné. V tomto smyslu Las Casas rozhodně 

nepřeháněl. Lze ale bezohlednost odsoudit stejně příkře jako záměr? 

I poté, co vychladly emoce kolem 500. výročí „objevení“ Ameriky, zůstává téma 

conquisty neuralgickým bodem latinskoamerického a vlastně i evropského vnímání sebe 

sama. Bylo dobytí Nového světa výchozím bodem moderní doby, směřující ke stále 

dynamičtějšímu šíření evropské techniky a kultury, nebo prvním krokem Evropy 

k devastaci zbytku světa a následně ke sebezničení? Historikové – alespoň prozatím – 

nedokáţí takové otázky jednoznačně zodpovědět.  

 

                                                      
61 Kolumbův lodní deník, s. 47. 
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Kolumbovo dědictví a dnešní Amerika 
 

Štěpán Steiger 

 

Kolumbův genocidní model dobytí a kolonizace opakovali Španělé 

nejenom na jihu (Cortés v Mexiku a Pizzarro v Peru), nýbrţ i na severu (Ponce 

de León na Floridě 1513, de Soto rovněţ na Floridě 1539 a Coronado, jenţ v téţe 

době pronikl aţ na území dnešní Arizony a Nového Mexika). Španělský příklad 

však napodobovali také Angličané – v prvních trvalých osadách, Jamestownu 

(zaloţen 1607) a Plymouthu (1620) a v celém dalším procesu kolonizace podél 

pobřeţí Atlantiku docházelo k masakrům původních obyvatel (nejznámější 

příklad je hromadná vraţda 800 Indiánů kmene Pequot v místě dnešního města 

Mystic ve státě Connecticut v noci na 26. května 1637). 

 

 

Původní obyvatelé zeměpisného prostoru, který dnes zaujímají Spojené státy 

americké (a jejichţ nejmladší migrační vlna přišla do severní Ameriky zhruba před        

12 000 lety), nemají ještě ani dnes jednotné označení. Často bylo uţíváno pojmenování 

„domorodí Američané“ (aboriginal Americans), leckdy „osoby Prvního národa“ (First 

Nation persons), nejčastěji jsme mohli číst prostě „Indiáni“ - i kdyţ, jak víme, toto 

pojmenování vzniklo omylem Kryštofa Kolumba, jenţ byl při přistání na Hispaniole 

přesvědčen, ţe přistál u břehů bájné Indie. Kaţdý z těchto pojmů je sporný. Avšak 

podle zjištění amerického Úřadu pro sčítání lidu z roku 1995, většina respondentů, kteří 

se při sčítání jasně vyjádřili, dávala přednost pojmenování americký Indián nebo 

jednoduše Indián (American Indian, Indian). Poněvadţ součástí teritoria USA je i Aljaška, 

jsou k původním obyvatelům připočítáváni také Eskymáci Yupik a Inupiat a Aleuťané - 

ti všichni se hromadně nazývají původní Aljaškané (Alaska Natives). „Amerických 

Indiánů“ včetně „původních Aljaškanů“ bylo v tomto smyslu ve sčítání lidu v roce 2000 
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registrováno 2,5 milionu (tehdy 1,37 % americké populace. Pokud ovšem přiznali 

„příměs jiné krve“, bylo jich zaregistrováno o 1,6 milionu více). 

Během staletí, která uběhla od Kolumbova objevu, prošli původní obyvatelé 

obdobími, jeţ bez velkého přehánění můţeme charakterizovat jako vylidňování 

nemocemi, válkami, vykořisťováním, masakry, vyháněním a rozvratem (v příznivějším 

případě asimilací). Americký historik David Stannard neváhá ve své knize Americký 

holocaust (1992) pouţít tohoto termínu a socioloţka Sharon Johnstonová píše                

o genocidě. Máme-li proto současné vztahy mezi Indiány a bílou většinou ve Spojených 

státech pochopit, třeba tyto dějiny stručně popsat. 

 

Vývoj Kolumbova dědictví 

Kolumbův genocidní model dobytí a kolonizace opakovali Španělé nejenom na 

jihu (Cortés v Mexiku a Pizzarro v Peru), nýbrţ i na severu (Ponce de León na Floridě 

1513, de Soto rovněţ na Floridě 1539 a Coronado, jenţ v téţe době pronikl aţ na 

území dnešní Arizony a Nového Mexika). Španělský příklad však napodobovali také 

Angličané - v prvních trvalých osadách, Jamestownu (zaloţen 1607) a Plymouthu 

(1620) a v celém dalším procesu kolonizace podél pobřeţí Atlantiku docházelo 

k masakrům původních obyvatel (nejznámějším příkladem je hromadná vraţda 800 

Indiánů kmene Pequot v místě dnešního města Mystic ve státě Connecticut v noci na 

26. května 1637). 

Ke konci 17. a v první polovině 18. století válčili Angličané s Francouzi             

o nadvládu nad severoamerickými koloniemi. Válka známá jako sedmiletá, v níţ Indiáni 

bojovali na straně Francouzů (ve Spojených státech proto pojmenovaná Francouzská a 

Indiánská), skončila v roce 1763 zatlačením Francouzů. Její výsledek byl také, ţe 

urychlila likvidaci indiánského obyvatelstva daleko na západ aţ do údolí řeky Ohio.62 

                                                      
62 Ke konci války došlo také k prvnímu případu biologické války na americké pevnině. Vrchní velitel 
britské armády sir Jeffrey Amherst poţádal svého podřízeného Bouqueta, aby indiánské kmeny, 
nespokojené s Angličany, nakazil neštovicemi. Bouquet odpověděl, ţe se o to pokusí tak, ţe Indiánům 
daruje pokrývky od nemocných touto chorobou. 24. června 1763 pak kapitán Ecuyer poznamenal ve 
svém deníku: „Dal jsem jim dvě pokrývky a kapesník z nemocnice neštovic. Doufám, ţe to bude mít 
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George Washington se sice domníval, ţe společnost „původních Američanů“ je na 

niţším stupni neţ společnost osadníků, ale věřil, ţe obojí jsou si rovni. Formuloval 

proto politiku, která měla podporovat „civilizační proces“ a navrhl šestibodový plán: 

 

1. nestrannou spravedlnost vůči „původním Američanům“, 

2. řízený výkup indiánské půdy, 

3. podporu obchodu, 

4. podporu experimentů v civilizování nebo zlepšování indiánské           

      společnosti, 

5. prezidentskou pravomoc v udílení darů, 

6. trest těm, kdo narušují indiánská práva. 

 

Historik Rober Remini napsal: „Jakmile by Indiáni přijali praxi soukromého vlastnictví, 

stavěli domy, farmařili, vzdělávali svoje děti a ochotně přijali křesťanství, tito původní Američané 

(Native Americans) by získali souhlas bílých Američanů.“ Vláda Spojených států rovněţ 

jmenovala agenty, kteří měli Indiány naučit ţít jako bílí.  

Tyto snahy o „civilizaci“ Indiánů vyústily v roce 1819 v zákon o civilizačním fondu 

(Civilization Fund Act), podle nějţ byly financovány společnosti (zpravidla náboţenské), 

které usilovaly o „zlepšení“ ţivota Indiánů. Později v 19. století - po občanské válce a 

válkách s Indiány – byly takto zakládány internátní školy. Americká společnost totiţ 

měla za to, ţe děti původních obyvatel by měly být kulturně asimilovány se společností 

bělochů. Aţ příliš často však byly tyto školy (obvykle vedené křesťanskými misionáři) 

pro indiánské děti traumatickým záţitkem, protoţe nesměly mluvit svým rodným 

jazykem, učily je křesťanství, odmítaly jejich právo na vlastní náboţenství a vůbec je 

nutily vzdávat se identity ve prospěch americké kultury. 

 

                                                                                                                                                     
ţádoucí účinek.“ V příštích měsících se skutečně nákaza rozšířila mezi kmeny Mingo, Delaware, Shawnee 
a další – odhadem zemřelo na 100 000 Indiánů. Obdobně postupovala americká armáda ve Fort Clark na 
horním toku řeky Missouri.  
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Občanství pro původní obyvatele – nejdříve však „zjevné předurčení“ 

Předseda Nejvyššího soudu Spojených států Roger B. Tawney vyslovil uţ v roce 

1857 názor, ţe původní Američané - jelikoţ jsou „svobodným a nezávislým lidem“ - by 

se měli stát americkými občany. K tomu však Kongres přistoupil teprve v roce 1924, 

kdy zákon o indiánském občanství (The Indian Citizenship Act) poskytl občanství všem 

původním obyvatelům. Uţ předtím však téměř dvě třetiny občanství měly.63 Občany se 

mohli totiţ stát buď na základě smlouvy (jako v případě mississipských Choctawů) 

nebo registrací a přidělením půdy (podle Dawesova zákona z roku 1887) nebo pokud se 

stali vojáky nebo námořníky v amerických ozbrojených silách apod.  

Zákon byl svého druhu vyvrcholením zrovnoprávnění (alespoň v teorii), předcházela 

mu však celá éra bojů (doslova). Tu moţno nejvýrazněji charakterizovat jako období 

„zjevného předurčení“ (Manifest Destiny). Tohoto obratu poprvé pouţil v roce 1845 

newyorský novinář John L. O´Sullivan: chtěl tak vysvětlit, proč je „záměrem 

Prozřetelnosti“, aby Spojené státy ovládly celé území Severní Ameriky. (Dnes, ve věku 

ideologií, bychom mohli říct, ţe šlo o ideologický základ teritoriální expanze.) Éře 

„zjevného předurčení“ se brzy dostalo také pojmenování „odstranění Indiánů“ (Indian 

Removal) - rostoucí počet (bílých) Američanů je povaţoval (účelově) za divochy, kteří 

překáţejí americké expanzi. Thomas Jefferson - dodnes často idealizovaný - byl 

přesvědčen, ţe intelektuálně se sice původní obyvatelé rovnají bílým, musí však buď 

jako bílí ţít, nebo být odsunuti za řeku Mississippi a ţít odloučeně.  

Po celou dobu existence Spojených států vedly jejich vlády s „původními 

Američany“ (Indiány) války - historici datují toto období mezi lety 1775–1890 (s tím, ţe 

poslední dvě bitvy se odehrály v letech 1898 a dokonce ještě i 1918, třebaţe tato byla 

rozsahem pouhá epizoda). Spory se vedou i o počet mrtvých. Z dokumentace historika 

Gregoryho Michna vyplývá, ţe v ryze vojenských operacích bylo 21 856 zabitých, 

raněných a zajatých civilistů, zatímco jiný historik, Russell Thornton, spočítal, ţe 

                                                      
63 První takový případ je zaznamenán v roce 1831. To kdyţ zákonodárný sbor USA ratifikoval  smlouvu 
z Dancing Rabbit Creek (Potok tančícího králíka), uzavřenou s kmenem mississipských Choctawů. Podle 
ní kaţdý příslušník tohoto kmene, jenţ by s ním neodešel, se mohl stát americkým občanem, pokud se 
registroval a zůstal na určeném pozemku pět let po ratifikaci smlouvy.    
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v bojích zahynulo asi 45 000 Indiánů a 19 000 bílých Američanů. (Zahrnuty jsou i ţeny 

a děti, často zabité v pohraničních masakrech.) Nezapočteny jsou civilní oběti 

v důsledku hladu, nemocí a mezikmenového násilí, vyvolaného válkami. 

 

Dnešní obraz „původních Američanů“ 

Kolumbovo dědictví znepokojuje Američany dodnes, avšak širší veřejnost 

v míře nepatrné; znalost a vnímání dějin původních ameických obyvatel je omezeno 

spíše na části elity. Důvody jsou především dva - původní Američané jsou menšinou 

(jak jsme uvedli, asi dvoumilionovou) a navíc ţijí roztroušeně (byť v rezervacích uţ 

jenom jejich menšina), takţe i styk s nimi a jejich kulturou má bílá, resp. multikulturní 

většina omezený. Povědomí této většiny bylo navíc vlastně aţ do 70. let minulého 

století formováno mýty o Divokém západě, jeţ šířila (bělošská) literatura a film. V roce 

1969 hovořili na prvním setkání indiánských vědců odborníci rozhořčeně o obraze 

Indiána v knihách pro děti a nakladatelství Indian Heritage Press zjistilo v témţe roce 

průzkumem 400 učebnic základních a středních škol, ţe ani jedna nepodává pravdivý 

obraz Indiánů. 

K výraznému obratu došlo teprve v sedmdesátých letech minulého století, kdy 

jednak Indiáni sami začali s rozšiřováním vlastní literatury, jednak v této bouřlivé 

dekádě - kdy zvláště revoltující mladé pokolení se ostrou kritikou vypořádávalo mj. i 

s mnoha přetrvávajícími výklady vlastních dějin - se na ně upírala vzhledem k jejich 

vzrůstajícím aktivitám velká pozornost veřejnosti. V roce 1970 vznikl také první film 

korigující zploštěný obraz Indiánů a jejich ţivota, Malý velký muţ, natočený reţisérem 

Arturem Pennem podle stejnojmenné knihy Thomase Bergera. Film zhlédli také 

českoslovenští diváci.  

Veřejnost si začala uvědomovat postavení těchto původních obyvatel téměř 

paradoxně právě prostřednictvím sice ojedinělých, přesto duchem spojených událostí, 

jeţ dokumentovaly na jedné straně nezměněný (násilný a nejednou protiprávní) postup 

státních institucí a na straně druhé nově se projevující odbojnou odvahu „původních 

Američanů“. Uveďme aspoň jeden příklad z mnoha. Na podzim roku 1970 upozornil 
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časopis La Raza, jedna z četných nově vydávaných místních publikací nabízejících 

informace, jichţ si nevšímaly obvyklé sdělovací prostředky, na případ Indiánů od řeky 

Pit v severní Kalifornii. Šedesát z nich obsadilo pozemky, o nichţ tvrdili, ţe jim patří, 

navzdory státní Lesní správě (Forest Service), která je z nich vykazovala. Vyzývali vládu, 

aby prokázala, podle jaké smlouvy jí pozemky patří, a poukazovali na federální zákon, 

který určuje, ţe v případě sporu o půdu mezi Indiány a bílými je „důkazní břemeno na 

bílém muţi“. Nato přišlo 150 policistů s kulomety, kulovnicemi, revolvery a obušky a 

násilně (tekla i krev) Indiány odvlekla. Ţaloba zněla: napadení státních a federálních 

fukncionářů a kácení stromů. Nikoli: vstup na cizí pozemek - coţ by totiţ vyvolalo 

pochybnosti o vlastnickém právu dané půdy. 

Ne dříve neţ v roce 2000 se Indiáni dočkali oficiální omluvy za krutosti a 

příkoří na nich spáchaná. Při oslavě 175. výročí zaloţení Úřadu pro indiánské záleţitosti 

(Bureau of Indian Affairs - mimochodem úřad vznikl v březnu 1824 jako Office of Indian 

Affairs v rámci ministerstva obrany (!), dnes patří ministerstvu vnitra) pronesl 8. září 

2000 náměstek ministra vnitra Kevin Gover projev, ve kterém podrobně uvedl, čeho 

všeho se tento úřad ve své historii na Indiánech dopustil. Pateticky pak prohlásil: „Uţ 

nikdy nebude tato agentura mlčet, budou-li proti Indiánům vznikat nenávist a násilí. Uţ nikdy 

nedovolíme pokračovat v politice vycházející z předpokladu, ţe Indiáni mají méně lidského génia neţ 

jiné rasy. Uţ nikdy nebudeme spoluviníky v loupení indiánského majetku. Uţ nikdy nedovolíme, aby 

nepříznivé a stereotypní obrazy indiánského lidu zohyzdily prostory vládních budov anebo vedly 

americký lid k povrchním a ignorantním názorům o Indiánech. Uţ nikdy nebudeme napadat vaše 

náboţenství, vaše jazyky, vaše rituály nebo jakýkoliv váš kmenový způsob ţivota. Uţ nikdy 

neodvedeme vaše děti, ani je nebudeme učit stydět se za to, kým jsou, uţ nikdy.“ 

Třebaţe i tentokrát šlo o krok polovičatý - viceministr Gover mluvil jménem 

svého úřadu, nikoliv jménem vlády Spojených států - dočkali se „původní Američané“ 

vůbec poprvé omluvy na vysoké úrovni a příslibu, ţe úřad, jenţ má o jejich záleţitosti 

dbát, se jich skutečně ujímá tak, aby je většinová společnost vnímala jako původní 

Američany. Kolumbovo dědictví tak s velkou pravděpodobností končí.  
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Stali se z umělců-revolucioářů umělci-klauni? 
Aneb holocaust a revoluce v umění 

 

Karolína Fabelová64 

 

Přestoţe od konce druhé světové války uběhlo více neţ šedesát let, 

zůstává holocaust citlivým tématem. Stále nad námi visí nezodpovězená otázka: 

Jak je moţné, ţe v civilizované a kulturní Evropě 20. století stalo něco tak 

strašného? Proč se vzdělaní a inteligentní lidé podíleli na tak nelidském díle 

zkázy? 

 

 

Holocaust znamenal psychologický rozpad Evropy, ze kterého se Německo 

začalo vzpamatovávat aţ s nástupem poslední generace. Je odvrácenou tváří naší 

kultury a její nedílnou součástí. Holokaust není tabu, protoţe se o něm mluví a mluvit 

se o něm i musí, ale těţko snáší zjednodušení. Jde o komplexní téma, na které ne kaţdý 

umělec stačí.  

Jiţ během 19. století přestali umělci být harmonickou součástí společnosti, ale 

začali vystupovat jako její kritikové. Moderní umělci se povaţovali za revolucionáře, 

chtěli změnit svět a byli ochotni pro svoje umění a myšlenky ledacos obětovat. Jiţ 

nebylo jejich cílem jen ilustrovat dějiny, náboţenství a reprodukovat realitu, ale aktivně 

ovlivňovat vývoj světa. Tato touha zůstala dodnes, ale naplňuje se?  

V roce 2009 proběhla v praţské galerii NoD výstava polského umělce Petera Fusse 

Achtung!. Autor vystavil jeden billboard a osm velkoformátových fotografií z filmů 

                                                      
64 Dr. Karolína Fabelová vystudovala dějiny umění na Karlově univerzitě v Praze a na Sorbonně v Paříţi 

(dizertační práce Les relations artistiques entre Prague et Paris 1889–1910, la critique d'art et la recherche de la 
modernité). V současné době ţije v Německu. Publikuje v domácích a zahraničních časopisech články          
o umění a umělecké kritice 19., 20. a 21. století. V roce 2002 vydala monografii o Karlu Vítězslavu 
Maškovi. V letech 1997–1998 byla jedním z autorů výstavy Sorosova centra pro současné umění 
„Umělecké dílo ve veřejném prostoru“.  
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Schindlerův seznam a Pianista od reţisérů Stevena Spielberga a Romana Polanského. 

Snímky upravil Fusse tak, ţe nacisté zabíjející při pogromech Ţidy mají na páskách na 

rukávech namísto hákových kříţů Davidovy šesticípé hvězdy. Galerie byla praţskou 

ţidovskou obcí po půlhodině uzavřena. Výstava a to, co se kolem ní odehrálo, velmi 

dobře ilustrují několik váţných problémů současného umění, u kterých stojí za to se 

zastavit.  

Peter Fusse chtěl svoji výstavou upozornit na násilí páchané Izraelci na 

Palestincích v pásmu Gazy. Umělec ji uspořádal na Starém Městě, pár kroků od 

bývalého ţidovského ghetta, v domě patřícím praţské ţidovské obci. Vernisáţ stanovil 

na Den památky na oběti holokaustu. V následném rozhovoru65 přiznal, ţe tyto 

okolnosti byly buď náhodné nebo o nich ani nevěděl. Pokud nejsem dítětem chtějícím 

se pobavit v cirkuse s klauny, ale povaţuji se za milovníka umění a očekávám od umění 

něco víc neţ šok a zábavu, předpokládám, ţe není náhodou místo ani čas výstavy s tak 

silným politickým podtextem. Pokud Peter Fusse o těchto okolnostech nevěděl, mám 

podezření, ţe toho moc neví ani o palestinsko-izraelském konfliktu. S pojetím 

angaţovaného umělce, za kterého se Fusse povaţuje, se těţko slučuje i pouţívání 

pseudonymu, za kterým se autor skrývá a díky němuţ se zbavuje zodpovědnosti za své 

konání. Na vernisáţ své výstavy nepřišel, s publikem i kritiky komunikuje pouze skrze 

média.  

Tak jako je identita Petera Fusse zaměnitelná, je i jeho umění zaměnitelné a 

postrádá hlubší reflexi. Sám autor tvrdí, ţe mu nezáleţí na tom, ve které zemi právě je a 

dodává: Klidně jsem mohl svůj projekt představit ve Varšavě, New Yorku nebo Berlíně. Avšak jak 

správně poukazuje Luk Tuymans – umělec, který se jiţ řadu let seriózně zabývá 

tématem holokaustu: Holokaust je moţné nastínit jen precizní a detailní prací. Je velmi důleţité, 

aby člověk rozuměl historii nejen jako celku, tzn. referoval o místech nejen všeobecně, ale viděl je i         

v jejich jednotlivostech.66   

                                                      
65 Polský umělec: Výstavu v Praze ukončily metody nacistů, Aktuálně.cz.  
http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=635741&tro6304_1_0, vyhledáno 15. 10. 
2010.  
66 Wie darf Kunst den Holocaust zeigen? Frankfurter Allgemeine Faz.Net.  

http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=635741&tro6304_1_0
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Fusse pracuje s efektními provoplánovými paralelami – současní Ţidé se rovnají 

tehdejším nacistům, uzavření jeho výstavy se rovná pronásledování a cenzuře 

moderního umění po nástupu Hitlera. Umělec se spokojil s parazitováním na dílech 

jiných autorů, aniţ by vytvořil něco sám za sebe. Kdyby se rozhodl nepouţít fotografie, 

ale např. namalovat obrazy, musel by se tématem déle zabývat. Pak by pravěpodobně 

zjistil, ţe záměna symbolů je zkratkou, která palestinsko-izraelský konflikt nejenţe 

nevystihuje v jeho sloţitosti, ale nevystihuje jej vůbec. Co chtěl umělec svým dílem říci, 

pochopí návštěvník aţ z autorova komentáře.  

To, ţe nacisté pronásledovali moderní umění, neznamená, ţe moderní a současné 

umění nelze kritizovat a ţe jsme povinni pokorně přijmout vše, co umělci vytvoří. 

Domnívám se, ţe umělec, jakým je Fusse, který má za sebou řadu skandálů, ve svém 

díle s uzavřením výstavy a s cenzurou od samého počátku počítal. Svým způsobem byly 

totiţ součástí jeho díla, kterému by jinak asi sotva někdo věnoval větší pozornost. 

Pokud po uzavření výstavy Fusse vystupuje v roli oběti cenzury, je v tom jistá dávka 

cynismu. 

I města zbourala své hradby a jsou otevřená kaţdému, ale předpokládá se, ţe 

návštěvník je nezplundruje. Pokud to udělá, dopouští se zločinu a zrovna tak se Peter 

Fusse dopouští zločinu na demokracii a svobodě projevu, kdyţ pár kroků od bývalého 

praţského ghetta, v Den památky obětí holokaustu přirovnává Ţidy k nacistům. Pokud 

tvrdí, ţe je nepřítelem antisemitismu, přiznává, ţe mu je napadání Ţidů pouhou 

záminkou pro jiný cíl. Zdá se, ţe tímto cílem není, jak autor předesílá, upozornit na 

palčivý problém, ale upozornit především sám na sebe. Za tím účelem propojuje ve 

svém díle politiku a média, které mu jsou zárukou reklamy.  

Nesouhlasím s izraelským ani s palestinským násilím v pásmu Gazy, ale povaţuji za 

nebezpečné nevyjádřit se kriticky k umění, které má tak nízkou úroveň. Předseda 

praţské ţidovské obce František Bányai se v reakci na výstavu ptá, zda se vůbec jedná    

o umění. Definici umění dnes nikdo není schopen podat, ale obecně se má za to, ţe to, 

                                                                                                                                                     
http://www.faz.net/s/RubCF3AEB154CE64960822FA5429A182360/Doc~E1599B250975843D4B263
F4110279EFDC~ATpl~Ecommon~Scontent.html, vyhledáno 15. 10. 2010. 

http://www.faz.net/s/RubCF3AEB154CE64960822FA5429A182360/Doc~E1599B250975843D4B263F4110279EFDC~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.faz.net/s/RubCF3AEB154CE64960822FA5429A182360/Doc~E1599B250975843D4B263F4110279EFDC~ATpl~Ecommon~Scontent.html
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co je zastřešeno nějakou uměleckou institucí, nebo je vytvořeno někým, kdo studoval 

na umělecké škole, je umění. Otázka nezní ani tak, zda se jedná o umění, ale zda to je 

dobré umění. Výstava Achtung! je příkladem špatného umění, které neobohatilo diváka 

ani výtvarně ani obsahově.  

Současné umění by si mělo klást vyšší mety neţ jen zaměňovat či napadat 

symboly. Společnost, jejíţ umění dělá ze stávajících symbolů klišé, aniţ by bylo schopno 

vytvořit symboly nové, se nachází v podivné fázi rozkladu. Mnohem obtíţnější neţ 

zesměšnit symbol je vytvořit dílo, které by v sobě neslo takový náboj, ţe by se mohlo 

stát novým symbolem. Pokud David Černý v rámci desetiletého výročí sametové 

revoluce pověsí Myslbekovu sochu koně svatého Václava vzhůru nohama, jde o dobrou 

recesi, ale o nic víc. Josef Václav Myslbek - zakladatel českého moderního sochařství -

pracoval na Svatém Václavu přes třicet let. Moţná i proto se jeho socha stala 

symbolem, který kdysi stmelil českou společnost v odporu proti komunismu. David 

Černý věnoval nebohému laminátovém koni a přihlouplému svatému Václavi 

maximálně pár měsíců. Uvidíme, kam se lidé upnou, aţ přijdou zlé časy.   

Vzpomínku na zásah policie na Národní třídě 17. listopadu 1989 zobrazují jen 

vztyčené ruce demonstrantů. Na víc se současné umění nezmohlo. Přesto se tento 

výtvarně chudičký pomník stal svým způsobem symbolem a zapsal se do duší Praţanů a 

jejích návštěvníků. Více neţ jeho výtvarná úroveň mu v tom pomohlo jeho umístění.    

V roce 2009 se stal předmětem ironizování jiného umělce schovávajícího se za 

pseudonymem - Romana Týce, který v rámci dvacetiletého výročí sametové revoluce a 

sedmdesátiletého výročí povstání českých studentů proti nacismu upravil ruce tak, ţe 

nad rokem 1939 hajlují, nad rokem 1989 ukazují vítězné „V” a nad rokem 2009 vztyčují 

prostředníček. Podobně jako Fusse i on se ve svém díle dopustil bezohledného 

zjednodušování a v podstatě pro pobavení urazil jak ty, kteří bojovali proti nacistům, 

tak ty, kteří bojovali proti komunistům. Příznačné je, ţe pokud si lidé změny vůbec 

všimli, zapalovali i nadále pod deskou svíčky, jakoby se nic nestalo. Tato provokace je 

nevyvedla z rovnováhy, protoţe umělecké publikum za poslední století natolik otupělo, 

ţe mu jiţ nestojí za to dávat najevo pohoršení.  
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Nelíbí se mi fotografie plačících politiků Jiřího Davida, ale pokud bych chtěla 

najít příklad kvalitního umění vyjadřujícího se k sametové revoluci a polistopadovému 

vývoji, mohla by jím být jeho Klíčová socha. Autor na rozdíl od Romana Týce pracuje se 

symboly mnohem citlivěji. Socha je udělaná z klíčů, kterými cinkali demonstranti v roce 

1989. Klíče jsou sloţené do slova Revoluce. Horní písmena drtí písmena vespodu, takţe 

se revoluce doslova hroutí pod svou vlastní tíhou. Tvar písmen není náhodný, ale 

vychází z dobové typografie. První písmeno „R“ je např. převzato z tehdejšího 

komunistického deníku Rudé právo. Pokud písmeno „R“ spadne, vznikne slovo Evoluce, 

tzn. vývoj, který revoluce umoţnila. Mnoţství klíčů dalo soše nečekaný vizuální a 

akustický efekt. Socha je čitelná – netrpí záhadností, kterou mnozí umělci maskují 

prázdnotu a ve které kritika ráda objevuje nečekané významy. Ţádný detail Klíčové sochy 

není dílem náhody. Autor vytvořil dílo, které přináší vlastní výtvarné formy, jeţ 

vystihují nejen nenaplněné iluze roku 1989, ale i naději v budoucí vývoj.   

Kritikové vytýkají Jiřímu Davidovi komerční pozadí jeho sochy. Vadí jim, ţe 

jejím majitelem je firma Vodafone, která pro autora posbírala od lidí klíče a která si 

jejím prostřednictvím dělá reklamu. Avšak této výtce se vyhne málokterý současný 

umělec. Propojení umění s komercí je nepopiratelné a myslet si, ţe umění je a můţe být 

nezávislé, je naivní. Za více neţ sto let emancipace se mu to nepodařilo. Proč vlastně by 

trh s uměním měl být legitimním a marketing nikoli? Rozdíl mezi reklamou a uměním 

se stírá. Představa, ţe umění nemá nic společného s reklamou a reklama s uměním, je 

mylná. Za Fussem nestála ţádná firma a reklama mu poslouţila jen k propagaci sebe 

samého. Ovšem jeho Achtung! na rozdíl od Davidovy Klíčové sochy nenabízí nic víc neţ 

právě jen tuto reklamu.   

Některé současné umění vypadá jako vztyčený ukazováček, který bodne 

pokaţdé, kdyţ se objeví citlivé téma, ať uţ jde o sex, náboţenství či temná období 

historie. Projevuje se jako věčný rýpal, který si libuje ve skandálech, ale odmítá svůj díl 

odpovědnosti. Jeho věčné pošklebování, ironizování a útoky na tabu, která uţ nejsou 

tabu, jsou uţ jen únavné. Z umělců-revolucionářů se stali umělci-klauni, kteří si dělají 

šašky ze světa, na který však nemají ţádný vliv. Svět je přestal brát váţně a jejich 
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kouskům vymezil prostor v galeriích a muzeích, do kterých se na ně přijdou podívat 

jejich milovníci, jako chodí děti do cirkusu. Majitelé cirkusu klauny někdy vyţenou, ti 

udělají nějaký kousek na ulici, ale na běhu světa to nic nemění. Úkolem kritiky by mělo 

být odlišovat umělce od klanů a kvalitního umění od nekvalitního. Pokud to nedělá, 

nejen ţe umění neprospívá, ale dokonce mu škodí, protoţe mlčky podporuje jeho 

mizérii.  

 

 

 

Peter Fusse : Achtung!, výstava v praţské galerii NoD, 2009. 
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David Černý: Svatý Václav, 1999. 

 

Roman Týc: Upravený památník sametové revoluci na Národní třídě v Praze, 2009. 
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Amerika  
monopol na Velkého Satana 

 

Petr Pelikán67 

„A všichni tito arabští vlastenci, a to zcela bez rozdílu, z jakých vrstev 

pocházeli, si uvědomovali, ţe na cestě k uskutečnění tohoto jejich svatého a 

vysoce spravedlivého cíle stojí jen jediný mocný nepřítel, ať jiţ na sebe bere 

jakoukoliv podobu nebo formu. Tento hrozný nepřítel, na jehoţ povel tekla krev 

tisíců a tisíců, v jehoţ jméně byly vyvraţděny, vypáleny a vydrancovány celé 

arabské oblasti s kvetoucími městy a vesničkami, tento krvavý nepřítel, který 

zavlékal desetitisíce arabských vlastenců do koncentračních táborů a na 

osamělé ostrovy, tento hrozný nepřítel všeho toho, co je arabské, který proměnil 

určité části Palestiny, Syrie, Zajordání, Iráku a ostatních arabských zemí 

v nepřehledné lány smutných hřbitovů a bezejmenných bojovníků za arabskou 

svobodu, byl a je bezcitný, egoistický a krvavý kapitalismus. Ať jiţ zvedal do 

popředí pestrý anglický praporec, francouzskou trikoloru nebo Davidovu 

hvězdu, všechno to bylo naprosto stejné a se stejnými zhoubnými průvodními 

zjevy. Všichni arabští vlastenci věděli, ţe k vytouţenému blahodárnému slunci 

svobody a nezávislosti je dělí pouze jen Velká Britannie, Francie a jejich 

skuteční páni – světové Ţidovstvo, které chce tvořit dějiny a které tyto dějiny 

také skutečně aţ do poslední chvíle tvořilo.“68 (Březen 1943, hybatel české 

meziválečné muslimské obce hadţi Mohamed Abdullah Brikcius.) 

 

 

 

                                                      
67 Dr. Petr Pelikán je arabista, český muslim a honorární konzul Súdánu v ČR. Zabývá se problematikou 
islámu a islámského práva. 
68 M. A. Brikcius, Irak – Země odplaty, Praha 1943. 
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Jakkoliv se můţe zdát, ţe Brikciovy projevy za války byly jen dílem českého 

kolaboranta, v definici nepřátel islámu se nijak zásadně neodlišoval od postojů 

převládajících v tehdejším islámském světě. Kromě tradičních koloniálních mocností, 

Francie a Velké Británie, pokládali muslimové dlouhodobě za dalšího ze svých velkých 

nepřátel ještě imperiální Rusko expandující ve Střední Asii, respektive jeho bezboţného 

pokračovatele – Sovětský svaz. Ţidé ţili v islámských zemích jako integrovaná menšina 

po staletí, na čelné místo seznamu protivníků se dostali teprve v důsledku aktivit 

sionistů v Palestině. Naproti tomu proti USA v této etapě nenajdeme v muslimských 

pramenech takřka ţádnou negativní zmínku. Islámský svět povaţoval Spojené státy 

velmi dlouho naopak spíše za svého přirozeného spojence, za jakousi náboţensky 

tolerantní protiváhu k pohrobkům křiţáků z Evropy, která se v jejich oblasti nikdy 

neangaţovala a angaţovat ani nebude. Postoj k nim se obrátil o sto osmdesát stupňů aţ 

po druhé světové válce, a to během necelých dvou desetiletí. Jak mohlo dojít k tomu, ţe 

se Spojené státy staly tak rychle symbolem všeho protiislámského, ţe nenávist vůči nim 

v muslimském světě zcela zastínila dřívější staleté antagonismy s křesťanstvím i 

s moderními evropskými kolonialisty a ţe si, symbolicky vyjádřeno, dnes 

monopolizovaly pozici Velkého Satana? 

Jako nejjednodušší vysvětlení se naskýtá rozpad koloniálního uspořádání a 

později i bipolárního světa. Poté, co muslimské státy postupně dosáhly nezávislosti, 

emancipovaly se i od komplexu náboţenské poroby, ať uţ skutečné, nebo jen domnělé. 

Jejich vztahy k dřívějším metropolím začaly nabývat smířlivějších rysů a dnešní poměr 

muslimů z bývalých kolonií k Británii a Francii někde není prost dokonce ani určité 

nostalgie. Jestliţe muslimům zmizeli tradiční nepřátelé, logicky museli začít hledat 

soupeře nového a mohli ho najít jedině v nejsilnější zbývající mocnosti Západu. Kdyţ 

se USA později podařilo ještě vytlačit Sovětský svaz jako konkurenta nabízejícího proti 

nim rozvojovým zemím mocenskou alternativu, musely na druhé straně také převzít 

„všechny jeho hříchy“ a postavení jediného „Velkého Satana“. 

Očividným faktorem je i těsné sepětí USA se sionismem a se státem Izrael. Ten by bez 

intenzivní americké podpory mohl vzniknout jen stěţí, ale v ţádném případě by nemohl 
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přeţít a prosperovat. Také to proti Spojeným státům samozřejmě obrací nevraţivost 

muslimů, pro něţ je existence Izraele nesmytelnou pohanou a křivdou. 

Existují však ještě další, podstatně méně zřejmé, ale o nic méně důleţité faktory, proč se 

Spojené státy staly v očích muslimů úhlavním nepřítelem jejich náboţenství. 

Jedním z nich je v neslučitelnosti dynamiky vývoje společenského vědomí 

islámského světa a Ameriky, zejména Ameriky posledních desetiletí. Muslimská 

společnost je ze své podstaty statická. Záleţí na subjektivním hodnotícím úhlu pohledu, 

zda tuto statičnost budeme pokládat za pozitivní stabilitu, anebo za negativní 

konzervativismus bránící pokroku. Faktem nicméně je, ţe hodnoty, na kterých islám 

stojí, jsou muslimy povaţovány za věčné. Islámská koncepce vývoje světa vychází 

z přesvědčení, ţe vrcholem vývoje lidstva, „zlatou dobou“, bylo období proroka 

Muhammada před půldruhým tisícem let. Její dokonalosti uţ není moţno nikdy beze 

zbytku dosáhnout, protoţe Muhammad, pečeť proroků, byl aţ do konce světa 

posledním člověkem, jenţ měl bezprostřední spojení s bohem, a „boţí otisk“ se 

přenášel na celou tehdejší společnost. Není-li moţno se tomuto ideálu jiţ nikdy 

vyrovnat, lze se mu alespoň přiblíţit, či přinejmenším příliš nevzdalovat tím, ţe bude 

kaţdý jednotlivec i celá společnost úzkostlivě lpět na neměnnosti hodnot stanovených 

tehdy jednou provţdy. Tento postulát je v různých obměnách a variantách mnohokrát 

vyjádřen v textech pro muslimy závazných – v Koránu a v sunně. Jeden 

z náboţenskoprávních výroků, který islámské právo připisuje proroku Muhammadovi, 

dává například tento pokyn: „Věru ten z vás, kdo bude ţít, spatří mnoţství různic. 

Musíte zachovávat mé zvyklosti i zvyklosti mých nástupců jdoucích správnou cestou a 

správně vedených. Drţte se pevně jejich provádění a nikoliv novátorství věcí. Vţdyť 

kaţdá novota je zblouděním.“ (Zahrady spravedlivých, Praha 2008) 

V jiné tradici prorok Muhammad říká: „Nejlepším vyprávěním je Písmo 

Alláhovo a nejlepším vedením je vedení Muhammadovo, kéţ mu Alláh poţehná a dá 

mu mír. A nejhorší věcí je vnášet do toho novoty, protoţe kaţdá novota je 

poblouděním.“ (Zahrady spravedlivých. Praha 2008) 
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Na druhé straně se dokonce i Evropanům mnohdy jeví být změny amerických 

hodnot poněkud překotnými a na jejich přenášení do Starého světa „on-line“ nehledí 

vţdy s porozuměním. Pro nemalou část z nich nejsou bezvýhradně přijímaným 

importem ze zámoří například dnešní americké pilotky tryskových stíhaček či šéfky 

korporací metající kolem sebe ţaloby za sexuální obtěţování. Znepokojující není jejich 

existence jako taková, jako spíše to, ţe jsou výsledkem neuvěřitelně rychlé evoluce od 

dělnic nemajících aţ do roku 1920 ani volební právo, přes upravené hospodyňky 

šedesátých let. 

Podobnými zvraty ode zdi ke zdi, v časových horizontech často kratších neţ je 

jedna generace, procházejí u Američanů postoje k mnoha společensky citlivým jevům, 

jako je třeba homosexualita, alkohol nebo rasismus. Těţko přitom predikovat, za jak 

dlouho a jakým směrem lze očekávat další vývojový skok. Při střetu tak diametrálně 

odlišných dynamik společenského vědomí musí proto zákonitě docházet k mnohem 

větším a hlavně neřešitelným rozporům, neţ jaké se odehrávaly v případě střetu 

s relativně konzistentními postoji evropských kolonizátorů. Neţ si vůbec stačí sociální 

setrvačnost muslimského světa uvědomit, do jakého směru ji tlačí jediná supervelmoc 

dneška, uţ se její poţadavky a priority mění, takţe je vyloučeno, aby se došlo k modu 

vivendi přijatelnému pro obě strany. 

Další faktor stavící USA a muslimy do pozice nesmiřitelného nepřátelství je 

nepřekonatelnost obapolného fundamentalismu. Vzhledem ke způsobu, jakým je 

termín fundamentalismus pouţíván, se vnímá automaticky, byť ne vţdy oprávněně, 

negativně a převáţně se spojuje pouze s částí konzervativních muslimů. Jen čas od času 

se rysy křesťanského fundamentalismu opatrně připisují také americkým 

neokonzervativcům. Budeme-li ovšem vycházet z obecných definic tohoto pojmu 

zdůrazňujících především nekompromisní lpění na principech, dá se zřejmě za 

fundamentalistický povaţovat islám jako takový. Zároveň by však bylo záhodno 

zamyslet se také nad tím, zda lze prosazovat ţivotní styl označovaný značně nepřesně 

jako demokracie všude, ihned a za kaţdou cenu. Pro přesvědčení, ţe v této věci není 

kompromisů, by stálo za to zavést termín „demokratický fundamentalismus“ se všemi 
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konotacemi. Způsob, jakým totiţ Američané – i mezi muslimy - prosazují své vlastní 

přesvědčení na všech úrovních, od státu aţ po nejintimnější soukromí, bez ohledu na 

tradice a úroveň vývoje té které společnosti, takovým definicím přesně odpovídá. 

Za první války v Perském zálivu jsem se zpočátku podivoval nevraţivé rezervovanosti, 

s jakou se ve srovnání s námi chovali saúdští důstojníci ke svým americkým spojencům.  

 Přestoţe Československo wahhábistická monarchie pokládala ze setrvačnosti 

ještě za součást sovětského bloku a z obav před morální nákazou dokonce 

neumoţňovala dokonce ani regulérní telefonické spojení s celou východní Evropou, 

náš nepatrný kontingent, úzkostlivě se snaţící nedostat do konfliktu s místními obyčeji, 

nepociťovali jako hrozbu pro místní prostředí. Neuvědomělá neomalenost, s jakou 

statisíce Američanů rozloţených po celé zemi válcovaly veškerá nedotknutelná pravidla, 

naproti tomu během několika měsíců měnila saúdskou vděčnost za záštitu proti hrozící 

agresi v pocit poníţení. Saúdové se náhle museli smiřovat s nezahalenými ţenami 

řídícími auta, přehlíţet alkohol a vepřové maso a padala i tak zásadní tabu, jako ţe         

v zemi Obou svatých okrsků – Mekky a Medíny – nesmí pod trestem smrti nikdo konat 

bohosluţby jiného náboţenství neţ islámu. 

Nebude proto patrně bez souvislosti, ţe deset let po masivní přítomnosti 

Američanů v Saúdské Arábii se v teroristických akcích muslimů proti USA v tak zásadní 

míře i počtu angaţovali právě saúdští občané. 

I přesto, ţe Spojené státy ztělesňují pro islámský svět veškeré zlo, počet 

muslimů v nich, podobně jako v Evropě, neustále narůstá. Zatímco v Evropě jsou 

počty konvertitů ve srovnání s muslimskými imigranty a jejich potomky naprosto 

zanedbatelné a evropští noví muslimové přejímají s islámem převáţně i orientální 

kulturu, v USA existuje v tomto směru jedno pozoruhodné specifikum. Pojem islám se 

tam stal výrazem emancipace části černých Američanů a nabyl bizarních forem. 

Afroameričané přijímající islám většinou nejsou příslušníky středostavovských vrstev a 

do islámu promítají v hojné míře svůj způsob ţivota a svou subkulturu. Podle některých 

pramenů je v USA nejčastějším místem konverze k islámu nápravné zařízení.  
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Příslušnost k islámu je tam především výrazem černého nacionalismu a má 

mnohem více společného s maoistickým hnutím Černých panterů šedesátých let neţ 

s náboţenstvím jako takovým. Zdá se, ţe je dokonce módou a pro některé černé 

Američany moţná i marketingovým imperativem pro uplatnění v showbyznysu. 

K islámu se svého času přihlásil Cassius Clay, Michael Jackson i Mike Tyson, aniţ by to 

ovšem mělo nějaký patrný vliv na jejich duchovní směřování a uţ vůbec ne na způsob 

ţivota. Jejich souvěrci ze zahraničí proto na tuto větev islámu pohlíţejí s rozpaky. I 

kdyţ ji nemohou z taktických důvodů přímo kaceřovat, nemohou ji ani příliš vyuţívat 

jako své spojence. Podpora libyjského vůdce al-Kaddáfího šéfovi organizace Muslimský 

národ Louisi Farrakhanovi byla nejzazší měrou spolupráce, aniţ by z ní ale vyplynulo 

cokoliv, co by stálo za zmínku. 

Podstatnější skupinu muslimů v Americe ovšem vytvářejí stejně jako v Evropě 

imigranti. Spojené státy si zakládají na tom, ţe jsou schopny absorbovat jakoukoliv 

kulturu a ve svém pověstném tavícím kotli ji transformovat na ústrojnou součást 

nejsvobodnější společnosti světa. Oficiálně se zatím stavějí stejným způsobem i ke své 

muslimské menšině. Zatímco v Evropě se narůstající civilizační střet se uţ místy 

pokoušejí vlády korigovat například opatrnými pokusy zakázat zahalování ţen zákonem 

nebo referendem o stavbě minaretů, neobjevily se dosud informace, ţe by k něčemu 

obdobnému uţ došlo i v USA. Na druhé straně nasvědčují zprávy o protestech proti 

chystané stavbě islámského centra nedaleko zničených Dvojčat, spektakulárním pálení 

Koránu křesťanským pastorem nebo o armádním psychologovi z druhé generace 

muslimských přistěhovalců masakrujících na vojenské základně své spolubojovníky, ţe 

ani ve Spojených státech nemusejí vztahy s muslimskou komunitou být jen idylické. 

Vzhledem k tomu, jak vypadá v posledních letech americká politika vůči 

islámskému světu, nemusejí se USA obávat, ţe by je o pozici Velkého Satana 

v dohledné době někdo připravil. Uvědomil jsem si to zcela jasně, kdyţ před několika 

lety přijel v reţii Rádia Svobodná Evropa do Prahy imám jedné chicagské mešity, 

naturalizovaný Syřan, aby vysvětloval, jak má vypadat správný muslim ţijící na Západě. 
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Česká republika byla jedenáctou zastávkou jeho turné. Při besedě s krajně 

nevstřícnou českou muslimskou komunitou v praţské mešitě mi ho bylo téměř líto. 

Američané potřebují čas, aby se poučili z vlastních chyb. Výroba imámů ve stylu Pacem 

in Terris poučujících muslimy, jak má vypadat správný islám, je jen poměrně 

neškodnou epizodou na této cestě. Podstatně nebezpečněji se můţe vyvíjet, a také 

zatím vyvíjí, snaha změnit obratem hodnoty více neţ miliardě lidí. Je pokrytecké 

předstírat k těmto hodnotám respekt a tvrdit, ţe se jim dostává v nemuslimské 

společnosti rovných práv. Není tomu tak a nikdy tomu tak být nemůţe, na to jsou příliš 

odlišné. Stejně ošidné však také je nalhávat si, ţe muslimové své hodnoty vytvářející 

jejich identitu uţ skoro půl druhého tisíciletí nyní opustí.  
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Identifikace společného nepřítele v kontextu hate 
speech 

 

Peter Zvagulis69 

 

Hate speech (dále „nenávistná rétorika“) manipulace médií hraje 

klíčovou roli v podněcování etnického napětí a kolektivního násilí. Nenávistná 

rétorika zároveň slouţí k mobilizaci zbraní proti domnělým nepřátelům, kteří 

jsou ve skutečnosti obětními beránky. Masmédia napomáhají masovému šíření 

nenávisti, emocí a dosaţení mocenských cílů extrémistických lídrů. 

 

 

V dubnu 1994 velitel sil UNAMIR ve Rwandě, kanadský generál Romeo 

Dallaire zaslal naléhavý fax do ústředí OSN s poţadavkem na vojenskou intervenci. 

Dellaire odhalil plány hutských extremistů a varoval Kofi Anana, ţe pokud nebudou 

přijata okamţitá opatření (intervence), dojde k masakru neuvěřitelné intenzity. Bez 

úspěchu. Toto se odehrálo pět dní před vypuknutím genocidy, která si v průběhu tří 

měsíců vyţádala téměř milion ţivotů. Genocidu jeden z křesťanských misionářů 

okomentoval slovy: „V pekle nezbyli ţádní ďáblové, všichni jsou jiţ ve Rwandě.“70 Ve stejný 

čas v Evropě probíhal konflikt na území bývalé Jugoslávie. Bosenská válka, druhý 

nejdelší konflikt po srbsko-chorvatském, vstupovala do svého třetího roku. Moderní 

prostředky umoţnily zprostředkování obléhání Sarajeva v přímém přenosu a pojem 

etnické čistky se stal součástí mediálního slovníku. Mezinárodní společenství selhalo a 

                                                      
69 Peter Zvagulis je učitelem ţurnalistiky na University of New York v Praze, kde se zabývá výzkumem 
zaměřeným na vývoj metod hodnocení „hate speech“ a jejím dopadem na veřejné mínění.   
70 Nancy Gibbs, „Why? The Killing Fields of Rwanda“, Time (16 May 1994).  
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začalo nedlouhé čekání na další konflikt v Kosovu. Další konflikt provázený etnickým 

čistěním prostoru, který by v civilizované Evropě nikdo nečekal, to se přeci můţe stát 

jen někde v Africe. 

Je kolektivní násilí spontánní? 

Přes určité náznaky spontaneity ţádný z těchto konfliktů se neodehrál bez 

předchozích příprav a masové indoktrinace společnosti. Všechny byly podpořeny 

organizovanými kampaněmi zaměřenými na nenávistnou rétoriku a manipulaci s médii. 

Nejedná se však o nový fenomén. Nikdy v historii nedošlo ke kolektivnímu násilí bez 

předchozí nenávistné rétoriky a nikdy nebyla zaznamenána nenávistná rétorika bez 

zacílení na obětní beránky (skupiny nebo individua), kteří plnili roli společného 

nepřítele. Tyto korelace jsou důleţité ve snaze demytizovat teze o spontaneitě 

skupinového násilí spuštěného náhodnými událostmi, které se často objevují v tisku. V 

dobře zpracovaných studiích o kolektivním násilí, které se odehrálo ve Rwandě nebo 

nacistickém Německu, lze vysledovat určité podobné rysy, přestoţe se události odehrály 

ve zcela rozdílném kulturním, historickém a geopolitickém kontextu. Existovaly však 

obdobné podmínky, které přispěly k akumulaci společenské frustrace. Ekonomická 

krize a historie etnické nesnášenlivosti byly destabilizujícími faktory, které katalyzovaly 

institucionální slabost politických struktur a mocenský boj mezi elitami. Existovaly 

rovněţ podobné metody vyuţité oportunistickými extrémisty k manipulaci ve chvíli, 

kdy napětí ve společnosti dosáhlo určité intenzity. Manipulace s veřejným míněním se  

v takových extrémních situacích odehrává na základě přesvědčování i donucení. 

Kolektivní násilí tak stojí na třech pilířích – nenávistná propaganda, legitimizace 

nenávisti ze strany vlivných a extrémistické násilí. Všechny tyto aspekty jsou nezbytné   

k rozbití společenského řádu, protoţe jsou klíčovým prvkem rétoriky zaloţené na 

nenávisti. Proto je jedním z prvních strategických kroků extremistů postupné převzetí 

kontroly nad médii a eliminace opozičních médií, coţ umoţní kontrolovat tok 

informací a donekonečna dehumanizovat nepřítele (v případě Rwandy se o Tutsiích 

výlučně mluvilo jako o švábech). V případě Rwandy se jednalo o rozhlasové stanice 
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Radio Rwanda a Radio Télévision Libre des Mille Collines, které vysílaly falešné informace     

o záměrech Tutsiů zaútočit na majoritní Huty. 

Společný nepřítel 

Podstatou rétoriky zaloţené na etnické nenávisti je obviňování vybraných 

etnických skupin ze zapříčinění společenských problémů, které jsou identifikovány jako 

společný nepřítel. Můţeme se podívat do Severního Irska, Lotyšska, Ruska, Bulharska, 

Maďarska, Belgie nebo jakékoliv jiného místa v Evropě a našli bychom podobné 

případy. Vţdy je na vině určitá společenská skupina. Společenská oprese určitých 

skupin je dobře známý fenomén sociální psychologie. Zabývali se jím jiţ Sigmund 

Freud, Carl Jung, Elias Canetti, Gordon Allport, René Girard a další. Přitom všichni 

poukazovali na fakt, ţe se jedná o důsledek kolektivní frustrace. Sociální napětí se stává 

nesnesitelným a dochází k narušení sociální struktury i kolektivní identity. Pokud 

legitimní politická síla není schopna obnovit společnou identitu, dochází k pouţití 

jiných prostředků. V takové situaci oportunističtí lídři sahají k vyuţití etnické rétoriky, 

která identifikuje určitou etnickou skupinu jako viníka všech problémů a tím 

“napomáhá” obnovit společnou identitu. Problém tohoto řešení, ţe se společnost 

dostává na scestí, protoţe skutečné příčiny frustrace, jako je společenská 

nespravedlnost, diskriminace, korupce, byrokratismus, nejsou nadále řešeny. Veškeré 

úsilí je namířené proti imaginárnímu nepříteli a iluzorním cílům. 

Manipulace 

Politická manipulace funguje, protoţe vyuţívá techniky podobné reklamnímu 

odvětví. Hlavním rozdílem je, ţe politická manipulace má dlouhodobé cíle, jakými jsou 

změna veřejného mínění, zatímco reklamní sektor se zaměřuje na krátkodobé cíle, 

jakým je okamţitý prodej nového produktu. Dokonce lidé, kteří jsou proti nenávistné 

rétorice zaměřené na určité etnikum, se často neodvaţují oponovat veřejně. Lidé mají 

rodiny, přátele, kolegy a nechtějí být vnímáni jako neloajální vůči vlastní společenské 

skupině. V pokročilých konfliktech jako např. v Jugoslávii můţe společenský tlak 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Rwanda
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_T%C3%A9l%C3%A9vision_Libre_des_Mille_Collines
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vyústit v psychologický nátlak a hrozby fyzického násilí, které nedají lidem na výběr neţ 

se přizpůsobit abnormalitě převaţujícího názoru. Manipulace s kolektivními emocemi 

však můţe být vědomá i nevědomá. Druhá varianta předpokládá to, co nazýval René 

Girard podvratnou znalostí. To byl i případ Rwandy v roce 1994, kde poradci z Butare 

University pouţívali západní literaturu zaměřenou na sociální psychologii k vypracování 

doporučení extrémistům (především z milic INTERHAMWE), jak vyuţívat západní 

technologii znalosti a přizpůsobit je lokálnímu kontextu. V kontextu sekularizované 

Evropy hovoříme nejčastěji o etnickém napětí a zapomínáme na náboţenské identity, 

které mohou být zneuţity se stejnou intenzitou a stejnými následky. Ve státech bývalé 

Jugoslávie bylo náboţenství vyuţito jako důleţitý element při identifikaci nepřátel. 

Obdobně tomu je v Irsku jiţ po desítky let. Případ Severního Irska nám připomíná další 

charakteristiky identifikování společného nepřítele – můţe totiţ být namířeno na 

jakoukoliv skupinu. Např. v kontextu bývalé Jugoslávie měnil Miloševič svou 

nacionalistickou taktiku a zaměřil postupně svou pozornost na Slovince, Bosňáky a 

nakonec kosovské Albánce. Přičemţ všechny tyto národy sehrály v určitém období roli 

společného nepřítele. Bez ohledu na potenciál, který má nenávistná rétorika při 

vyvolávání celospolečenských nálad a emocí, není všemocná a lze se jí postavit. 

 



PODOBY GENOCIDY/PŘÍTOMNOST PODZIM 2010 

107 Strana 

 

Etnická oprese Ujgurů v Číně 
 

Yu-Chin, Cheng71 

 

Výročí etnické oprese musilmské minority v Číně (Ujgurů) v Xīnjiāng 

(Ujgurská autonomní republika Východní Turkestán) se stala velmi stresovou 

událostí pro místní residenty. Čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti 

rozmístilo stovky tisíc členů ozbrojených sloţek, aby zabránili opakování 

pouličních násilností z loňského roku. Pod zpřísněnou kontrolou byly všechny 

místa, kde se shromaţďují lidé – divadla, školy, mešity, hotely, supermarket. 

Vláda v Pekingu se rozhodla i pro další opatření k zajištění veřejného pořádku, 

kterým je tzv. One to One Track Operation (Rén Dīng Rén). Fakticky se jedná   

o sčítání Ujgurů. Toto opatření je doprovázeno monitorovacími zařízenimi a 

instalací tisíců kamer v ulicích, které budou monitorovat Ujgury. 

 

 

Podle médií a policie mohou za napětí mezi Ujgury a etnickými Číňany (Chany) 

enické stereotypy přisuzované Ujgurům. Podle vlastníka mezinárodní společnosti se 

sídlem v Hongkongu, SháoGuān XùRì GuóIì YuXiàn GōngSī v provincii Guangdong, 

je společné souţití mezi etniky ve společné místnosti téměř nemoţné. Příčinou jsou 

rozdílné tradice a kulturní návyky. Další stereotyp vnímání Ujgurů obviňuje členy 

tohoto etnika ze znásilňování chanských ţen. Tato fáma se navíc šíří internetem a 

vyvolává nenávist vůči muslimskému etniku. 

                                                      
71 Autor přednáší na IPS FSV UK a School of International Relations and Diplomacy na Anglo-

American University v Praze. 
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Násilnosti z loňského roku si vyţádali značné mnoţství obětí a zraněných, tento 

počet však výrazně vzrostl v souvislosti s policejním zásahem. Naopak Ujgurové mají 

tendenci věřit konspirační teorii vysvětlující násilnosti ve městě SháoGuān, která měla 

za cíl omezit lidská práva a svobody v Ujgurské autonomní oblasti. Čína je bezpochyby 

notoricky známým státem, kde dochází k porušování lidských práv, mučení disidentů, 

zastrašování aktivistů. Jakoukoliv kritiku porušování lidských práv ze strany západních 

států naopak Peking vnímá jako spiknutí s cílem narušit politickou a sociální stabilitu 

Číny. Drţitel Nobelovy ceny míru za rok 2010 a autor Charty 2008 Liú Xi oBō je          

v Číně vnímán jako ztělesněné zlo usilující o destrukci Číny. 

 

Čínské minority 

Oficiálně ţije v Číně padesát šest etnických skupin a vyskytují se čtyři hlavní 

náboţenské proudy (taoismus, katolicismus, islám a buddhismus); není překvapením, ţe 

řešení otázek enticity a náboţenství patří k hlavním prioritám komunistického reţimu. 

Podle oficiální ideologie a filozofie jsou si všechna etnika rovna a zároveň povinna 

dodrţovat oficiální politiku vládnoucího reţimu. Všichni Číňané jsou jiţ od dětství 

vedeni k loajalitě a úctě k socialistické morálce, smyslu pro kolektivitu, hodnotám 

komunistické strany. Pro vládnoucí elitu jsou klíčové principy marxismu, leninismu a 

maoismu nenahraditelné v otázce politiky pro minority. Mezi minoritními hnutími patří 

Ujguři mezi nejvlivnější. Z tohoto důvodu poţívá Peking i diplomatických nástrojů ve 

vztahu k mezinárodnímu společenství. Jedním z nich je zařazení ujgurského hnutí na 

seznam teroristických hnutí, coţ ho má zdiskreditovat v očích mezinárodního 

společenství a uvolnit ruce Pekingu v utlačování muslimského hnutí. Napětí v Ujgurské 

autonomní oblasti má však hlubší kořeny neţ jen v násilnostech z loňského roku.  

The Scientific American Magazine v článku „Did China' s Nuclear Tests Kill Thousand 

and Doom Future Generations?” prokazuje, ţe jaderné testy v provincii způsobili úmrtí 
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19 4000 Ujgurů a dalších 1, 2 milionu Ujgurů (z celkového počtu 8 milionů) je 

postiţeno leukémií.  

Etnicita podněcuje politickou krizi 

Politika exemplárních trestů s cílem narušení veřejného pořádku (luàn shì yòng 

zhòng din) se stala normou právního systému Číny i celého politického system. Nejvíce 

se tento trend projevu v počtu uloţených i vykonaných trestů smrti. V ujgurské 

provincii se toto setkává s nelibostí, protoţe přítomnost čínské autority je vnímána jako 

invaze v zemi touţící po obnovení původní nezávislosti. Největší obavy Číny 

nevyplývají z ujgurských poţadavků na dodrţování lidských práv, ale z inspirace 

ujgurského hnutí pro ostatní minority, pokud by Ujgurové uspěli se separatistickými 

poţadavky, se kterými jiţ mají historické zkušenosti. V případě teorie domina, kdyby 

docházelo k rozpadu Číny podél etnických hranic, by došlo k porušení bazálních zájmů 

Číny, ke kterým patří udrţení teritoriální integrity. Ta v očích Pekingu zdůvodňuje 

veškeré prostředky, které legitimizují i etnickou opresi ve snaze udrţet politickou 

stabilitu. 
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Radikální soud: nespoutaný zákon a vynořující se 
ústavní otázky 

 

William A. Cohn72 

 

Jaká je role soudce? Soudu? Ústavy? Existuje nutně správná odpověď 

pro kaţdý soudní spor? Správný přístup? Hraje ţivotní zkušenost soudce roli? 

A měla by? Během pozoruhodného soudního období 2009–10 Nejvyššího 

soudu Spojených států (dále jen „soud“) došlo k mnoha významným 

rozhodnutím, která vzbudila ţivou debatu a tyto zásadní otázky poloţila. Ve 

hře je důvěra veřejnosti v americký soudní systém a v soud samotný. 

 

 

Čerstvě uzavřené soudní období začalo neobvykle a skončilo „třeskem“. Na 

konci období předchozího (2008–2009) se soud rozhodl pro neobvyklý procedurální 

postup a přikázal stranám v soudním sporu Citizens United v. FEC připravit souhrn 

sporných bodů, které jednající strany soudu dosud nepředloţily, jako podklad pro 

rozhodnutí, jestli mají být zrušeny dva precedentní případy. Soudní přelíčení bylo 

stanoveno na 9. září - před oficiálním začátkem nového soudního období. To 

připravilo půdu pro rozhodnutí z 21. ledna, podle kterého nemůţe vláda omezovat 

finanční podporu obchodních společností ve volbách, protoţe takové omezení by 

porušilo svobodu projevu obchodních společností. Na konci soudního období,         

28. června, soud zrušil zákon, který reguloval drţení zbraní v Chicagu, rozhodnutím, 

ţe druhý dodatek americké ústavy (dále jen „druhý dodatek“) ustanovující právo drţet 

zbraň neplatí pouze pro federální, ale i pro státní a místní zákony.  

 

                                                      
72 William A. Cohn působí jako lektor na University of New York in Prague. 
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Nejvyšší soudce John Roberts byl do funkce jmenován před pěti lety a převzal toto 

období nad soudní agendou (soud projednává pouze ty případy, které si vybere) a jeho 

výnosy pevnou kontrolu. Rozhodl shodně s většinou (soudců) v 92 %, coţ je více neţ 

kterýkoliv jiný soudce. Podle kritiků Robertsův soud překračuje své pravomoci (tj. 

nerespektuje předěl mezi soudní a zákonodárnou mocí) a odhaluje tak své doktrinální 

pokrytectví: hlásá nestrannost soudu, zatímco praktikuje opak. Kritici dále tvrdí, ţe 

soud přestal předstírat zásadu minimálního zasahování a umírněnosti, protoţe 

agresivně upravuje zákony na základě svých konzervativních sklonů. Obhájci oproti 

tomu říkají, ţe soud interpretuje ústavu správně a obnovuje rovnováhu narušenou 

přílišným liberalismem soudu v předchozích dekádách. Nadto tvrdí, ţe soud působí 

jako pojistka proti liberálům, kteří mají pod kontrolou ostatní dvě sloţky americké 

politické moci, a obnovuje tak rovnováhu. 

Podívejme se na přehled některých z klíčových rozhodnutí a kontroverzí 

posledního období, zákulisní právní debatu a výhledy. Minulé soudní období 

zviditelnilo některé znepokojující trendy a hrozí, ţe se naruší důvěra veřejnosti v 

americký systém soudní moci jakoţto nezávislého rozhodčího ústavní právní normy.  

 

Svoboda slova? Pro koho? 

 

V případu Citizens United rozhodl rozdělený soud (v poměru hlasů 5:4), ţe 

McCain-Feingoldův zákon o financování volebních kampaní je protiústavní, protoţe 

omezuje svobodu projevu obchodních společností při vydávání peněz za účelem 

ovlivňování voleb. Lidsko-právní advokát Scott Horton píše, ţe po Citizens United: 

„…je Amerika jedinou zemí na světě, která zaručuje lidská práva obchodním společnostem, zatímco 

jednotlivcům lidská práva ořezává. Je to zvláštní znamení doby.“ Prezident Barack Obama 

rozhodnutí odsoudil s tím, ţe podporuje korumpující vliv zájmových peněz a lobování 

v politice. Podle kritiků rozhodnutí umoţňuje obchodním společnostem zablokovat 

politický proces tím, ţe přehluší hlasy reálných lidí. Vzhledem k tomu, ţe soud spor 

rozhodl na základě ústavy, není jasné, jak jinak neţ její změnou můţe Kongres zmírnit 
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zhoubný dopad rozhodnutí. Zákonodárci usilují o zavedení přísného zveřejňování 

informací o sponzorství volebních kampaní a zkoumají, jestli reformní zákon o jejich 

financování odpovídá ústavní normě. 

Odpůrci nesouhlasí ani s postupem ani se samotnou podstatou rozhodnutí. 

Případ, který vymazal 20 let starý precedent a 60 let zákonných ustanovení, měl 

původně mnohem menší rozsah - jednalo se o vznesení námitky po zákazu videa proti 

kampani Hillary Clintonové státním orgánem. Šíře rozhodnutí a způsob, jakým 

k němu soud došel, se zjevným účelem rozšířit své pole působnosti a zrušit několik 

desetiletí starý precedent a usnesení Kongresu, vystavily soud kritice. Soudu je 

vytýkáno překračování pravomocí a zanedbání celé řady ústavních omezení soudní 

moci navrţených (právě) pro případ, ţe by se soud vymkl kontrole (podle třetího 

článku ústavy nemá soud usilovat o řešení otázek, které lépe vyřeší politický proces). 

Citizens United byl nejkontroverznějším případem roku a celé Robertsovy éry. 

Poţadavkům svobody projevu, které vznesli lidsko-právní aktivisté a právníci 

ve sluţbách veřejného zájmu ve snaze poskytnout poradenství skupinám ze seznamu 

cizích teroristů Ministerstva zahraničí Spojených států, se soud jevil méně přístupným. 

Holder v. Humanitarian Law Project byl prvním případem Nejvyššího soudu po útocích     

z 11. září, při kterém byla svoboda projevu postavena proti národní bezpečnosti. Soud 

došel k závěru, ţe naléhavý státní zájem předcházet terorismu převaţuje poţadavek 

svobody projevu, který vznesl ţalobce. Soud k rozhodnutí došel, aniţ by vůbec vládu 

poţádal o poskytnutí důkazů, které by tezi, ţe omezení svobody projevu prevenci 

terorismu napomůţe, podpořily. V rozhodnutí (v poměru hlasů 6:3) soud prohlásil, ţe 

pouhé poskytnutí rady vedoucí ke smírnému vyřešení konfliktu můţe být soudně 

stíháno podle zákona zakazujícího poskytování materiální podpory teroristům. Právní 

zástupce David Cole z Centra pro ústavní práva (Center for Constitutional Rights) 

uvedl, ţe kdyby takový zákon existoval před rokem, bývalý prezident Carter by mohl 

být zatčen za to, ţe se při sledování průběhu voleb v Libanonu v červnu 2009 setkal 

s představiteli Hizbolláhu, aby jim poradil s postupem při řádných volbách.  
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Cole dále poznamenal, ţe první dodatek ústavy zaštiťuje právo obhajovat i 

svrţení vlády, pokud není obhajoba zamýšlena jako zločin a není pravděpodobné, ţe 

ho bezprostředně způsobí. V případu Law Humaitarian Project: „…soud poprvé ve své 

historii rozhodl, ţe obhajoba svobody projevu při ryze legitimní a nenásilné činnosti můţe být 

předmětem trestního postihu, a to i v takovém případě, kdy se mluvčí snaţí potlačit pouţití násilí. 

Rozhodnutí se jeví tím víc znepokojivé, srovnáme-li ho s kauzou Citizens United. Zákon                 

o financování volebních kampaní, který soud zrušil, svobodu projevu neomezoval, spíše obchodní 

společnosti zavazoval, aby na politické volební projevy pouţívaly oddělené fondy. Oproti tomu zákon 

zakazující materiální podporu teroristům svobodu projevu - tj. moţnost poradenství nebo zastupování 

skupin v nepřízni -  jednoznačně kriminalizuje.“ Vláda sice vţdy v době války a velkého 

strachu svobodu projevu omezuje, ale rozsah tohoto omezení je znepokojující. Slovy 

soudce Pottera Stewarta: „…cenzura odráţí nedostatek důvěry společnosti v sebe samotnou.“ 

Cole píše: „Jestliţe soud připustí nepodloţenou spekulaci o „terorismu“, zamítne postoj obhajoby a 

ospravedlní tak, ţe obhajoba lidských práv se stane zločinem, pak je první dodatek ústavy, jak ho 

známe, ve váţném nebezpečí.“ 

 

Jakým zájmům soud slouţí? 

Rozhodnutí v případu Citizens United: „…ukázalo velkou přičinlivost (soudu)              

v záleţitostech obchodních společností,“ napsal v New York Times právní analytik Adam 

Liptak. Jeho tvrzení připomíná článek profesora práva Jeffreyho Rosena, který na 

základě soudní agendy, rozhodnutí soudu v environmentálních kauzách, případech 

ochrany spotřebitele a omezení odškodného ve prospěch Exxon-Mobilu, Philipa 

Morrise a dalších, ţe Robertsův soud je doposud nejvíce pro-obchodním soudem. 

Soudní období 2009–10 toto tvrzení jen potvrzuje.  

Na základě nedávno dokončené studie, která si všímá rozhodnutí soudu             

z posledních pěti let, zjistilo Centrum pro dodrţování ústavních práv (Constitutional 

Accountability Center, dále „CAC“) , ţe soud strávil převáţnou část času obchodním a 

firemním právem. Podobně i Rosen si všiml, ţe procento případů, které se týkaly 

obchodu, výrazně stouplo. Orientačním bodem studie CAC byl postoj Americké 
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obchodní komory (dále „komora“), která sebe samotnou označuje jako „hlas 

obchodu“. Bylo zjištěno, ţe soudci Alito, Roberts a Scalia ve více neţ 70 % 

sympatizovali s postojem komory k případu, soudce Scalia v 68 % a Kennedy skoro      

v 66 %. U případů s těsným výsledkem stranil Roberts komoře v 90 % a Alito        

v 100 %.  Podle Dougha Kendalla, prezidenta CAC, stranil soud komoře ve 13            

z 16 zaprotokolovaných případů tohoto období. 

Soudce Benjamin Cardozo před 90 lety řekl: „Ač se snaţíme vidět věci co 

nejobjektivněji, nikdy je ale nemůţeme vidět jinak neţ z vlastního pohledu.“ Vezmeme-li do 

úvahy profil mnoha soudců, kteří v minulosti zastupovali klienty z řad korporací nebo 

projednávali případy bílých límečků, není pro-obchodní stanovisko soudu překvapivé. 

Za většinovým rozhodnutím v případě Citizens United stojí tvrzení: „Cenzura, které 

čelíme, má široký dosah. Vláda utlumila hlasy nejvýznamnějších sil v našem hospodářství.“ Soudě 

podle reakce veřejnosti a průzkumu veřejného mínění většina lidí názor, ţe obchodní 

společnosti nemohly během posledních 60 let vyvinout přiměřený vliv na politiku, 

nesdílí.  

Pamela Karlan, profesorka práva na Stanfordu, tvrdí, ţe současný: „…soud je 

přátelštější k mocným neţ k bezmocným.“ Lisa Blatt, která působila 13 let ve funkci 

generálního prokurátora, souhlasí a dodává: „Je to obchodní soud. Nadchází éra korporací a 

obchodních zájmů.“   

 

Rovnost před zákonem (dostupnost práva, zachování práv, moţnost odvolání)? 

Nad předním vstupem do budovy Nejvyššího soudu je do mramoru vytesán 

nápis Rovnost před zákonem. New York Times 3. května 2010 uvedly: „Po symbolickém 

rozhodnutí v kontextu přístupu ke spravedlnosti v době teroru Nejvyšší soud v pondělí oznámil, ţe 

návštěvníci soudní budovy uţ nemohou pouţívat přední vchod.“ Soudce Breyer v následně 

vydaném prohlášení konstatuje, ţe přední schodiště: „…představuje ideu, ţe komukoliv       

v této zemi se dostane spravedlnosti, pokud se na soud obrátí…Pokud je mi známo a mluvil jsem       

s mnoha právníky a architekty po celém světě, ţádný jiný nejvyšší soud na světě - včetně takových, 
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jaký je izraelský, který má starosti s bezpečností stejné nebo větší starosti neţ my - nezavřel svůj 

hlavní vchod veřejnosti.“ 

Příběh případu Gideon v. Wainwright, který zpracoval Antony Lewis v opěvované 

knize Gideonova trubka, dokumentuje zlomové rozhodnutí soudu z roku 1963, tj. právo 

na právního zástupce pro nemajetné trestně obţalované, ideál rovnosti před zákonem 

v rámci právních předpisů v praxi, ukotvený v šestém dodatku ústavy. Dalšími 

milníky, které poznamenaly právní revoluci během působení Warrenova soudu 

v šedesátých letech, byly: případ Mapp v. Ohio, jehoţ výsledkem bylo pravidlo 

vyloučení nezákonně získaného důkazu podle čtvrtého dodatku ústavy, a případ 

Miranda v. Arizona, jehoţ výsledek zaručil právo nevypovídat proti sobě (při moţnosti 

vlastní inkriminace) na základě pátého dodatku ústavy. Zastánci podobných principů 

jmenovaná rozhodnutí vychvalují, protoţe potvrzují, ţe presumpce neviny má zásadní 

význam pro nestrannost práva a rovnost před zákonem. Kritici je chápou jako 

liberální aktivismus Warrenova soudu. Dnes si kritici Robertsova soudu jeho činnost 

vykládají jako útok na Listinu práv. Útok, který podle nich předznamenává degeneraci 

amerického řádného zákonného postupu a rovnosti před zákonem. 

Nejednotný soud omezil 1. června těsným výsledkem 5:4 zásadní rozhodnutí 

případu Miranda. Výnos soudu z roku 1966 od policie vyţadoval, aby zadrţené ve 

vazbě před výslechem upozornila na jejich práva. V případě Berghuis v. Thompkins soud 

rozhodl, ţe podezřelý musí, aby se mu dostalo práva nevypovídat, promluvit. I kdyţ 

podezřelý během výslechu tři hodiny mlčel, jeho pozdější prohlášení byla povaţována 

za přípustná jako svědectví. Soud rozhodl, ţe se podezřelý tím, ţe nepromluvil, vzdal 

svého práva nevypovídat. Soudkyně Sotomayorová s ostrým nesouhlasem lamentuje, 

ţe soud: „…podstatně ucouvl od ochrany před vynuceným sebeobviněním,“ které bylo 

ustanoveno po případu Miranda a dodává, ţe: „…široká pravidla, která dnes soud vynáší, 

jsou o to znepokojující, ţe nebyla k rozhodnutí této kauzy nezbytná.“ 

Během tohoto období soud také povolil policii měnit jazyk upozornění             

(o právech obţalovaných) a pokračovat ve výslechu i poté, co se podezřelý odvolá na 

svá práva. V období minulém soud oslabil rozhodnutím případu Herring v. United States 
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(v poměru hlasů 5:4) pravidlo vyloučení nezákonně získaného důkazu, které bylo 

ustanoveno po kauze Mapp z roku 1961 a jehoţ účelem bylo zabránit zneuţití 

pravomoci policie nebo prokurátora.  

V zásadním (významovém) posunu píše soudce Roberts z hlediska rozhodnutí 

soudu v případu Herring, ţe vyloučení důkazu by mělo být poslední moţností                

v případě, ţe zneuţití úřední moci policie bylo výsledkem „…systémové chyby nebo 

bezohledného porušování ústavních poţadavků“, ne pokud se jedná o pouhou nedbalost. Jeff 

Fisher, profesor práva na Standfordu, tvrdí: „Tím, ţe soud odmítá vyloučit to, co pokládá za 

spolehlivý důkaz v trestních řízeních, pokračuje ve svém taţení za zrušení pravidla vyloučení 

nezákonně získaného důkazu. Konzervativci jsou v tomto průhlední. Velí na ústup.“ 

V případu Arar v. Ashcroft zamítl soud projednat odvolání kanadského občana 

Mahera Arara, který tvrdí, ţe ho američtí vládní činitelé poslali do Sýrie, aby tam byl 

mučen. Federální odvolací soud v New Yorku loni rozhodl, ţe nemůţe ţalovat           

o náhradu škody, protoţe Kongres takové ţaloby neschválil. Soud své rozhodnutí 

nijak nevysvětlil a nikdo zjevně neprotestoval. Kanadská vláda se panu Ararovi 

omluvila a finančně ho za svou roli v jeho únosu do Sýrie, mučení a jiné špatné 

zacházení odškodnila.  

Ticho, s jakým mu byl zamezen přístup k americkým soudům, je důvěrně 

známým vedlejším produktem války proti teroru. Nároky německého občana Khaleda 

el-Masriho, který tvrdí, ţe byl unesen a mučen americkými vládními činiteli, byly 

ověřeny německými státními vyšetřovateli. Jako dalším podobným obětem mu bylo 

slyšení u amerického soudu zapovězeno poté, co americká vláda oznámila, ţe 

obhajoba proti případu by znamenala prozrazení státního tajemství. Jak vidno, soudci 

upřednostnili národní bezpečnost na úkor moţnosti řešit stíţnosti na špatné zacházení 

soudní cestou. 
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Divoký západ 

Jestliţe má zákon být morálním kompasem, nacházíme se v neklidných vodách. 

První dodatek ústavy je nahlíţen jako základní právo, na kterém všechna ostatní závisí. 

Kritici tvrdí, ţe rozhodnutí v případu Citizens United v zásadě institucionalizovalo 

korupci v politice v masovém měřítku. Podle ankety Washigton Postu bylo proti 

rozhodnutí 80 % dotázaných a 65 % výrazně proti. Důvěru veřejnosti v soudnictví 

dále podemílá odepření přístupu k soudu a eroze občanských svobod. Ústup od záruk 

řádného právního postupu narušuje právní normu - víru a důvěru, ţe spravedlnost je 

slepá a ţe zákon zavazuje všechny stejně. Čtvrtý, pátý a šestý dodatek ústavy ochraňují 

občany proti ţivotu v policejním státu, ve kterém mohou být lidé vězněni na základě 

pouhých lţí podobně jako Josef K. v Kafkově Procesu. Jestliţe soud toleruje zneuţití 

úřední moci ve prospěch obvinění, ubývá kaţdému bezpečí a svobody. 

V případě McDonald v. Chicago rozhodl nejednotný soud (poměr hlasů 5:4) na 

základě čtrnáctého dodatku ústavy, ţe právo nosit zbraň je základní svobodou 

jednotlivce a nemůţe být zrušeno státní, místní nebo federální vládou. Soud zrušil 

precedent z 19. století a rozšířil jak práva vlastnictví zbraní, tak i své vlastní rozhodnutí 

v případu DC v. Heller (poměr hlasů 5:4). Ve zmíněné kauze zrušil soud roku 2008 

omezení drţení zbraně ve Washingtonu, D. C., s tím, ţe druhý dodatek ústavy se 

vztahuje na jednotlivce a ne pouze na „dobře organizovanou domobranu“.  

Alan Gottlieb z Nadace druhého dodatku (Second Amendment Foundation, 

dále „SAF“), která se právem drţet a nosit zbraně zabývá, tvrdí, ţe po kauze McDonald: 

„…je právo jednotlivce nosit zbraň kdekoliv ve Spojených státech nyní chráněno ústavou.“ SAF 

spolu s Americkou střeleckou asociací (National Rifle Association) nyní plánují 

napadat zákony omezující nošení zbraně po celé zemi: „…aby získali zpět svobodu drţet a 

nosit střelné zbraně jeden proces po druhém.“ Týdeník The Economist ve vydání z 3. července 

2010 uvedl, ţe ročně je v průměru postřeleno více neţ 100 000 Američanů, z toho více 

neţ 30 000 smrtelně. Znamená tedy více zbraní více bezpečí? Podemele výsledek 

kauzy McDonald veřejnou důvěru v Kongres a soud ještě více?     
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Soudce Alito tvrdí z pozice rozhodnutí soudu, ţe druhý dodatek ústavy, právo na 

sebeobranu, má zásadní význam pro americké pojetí svobody, která je kompromisem 

mezi veřejným pořádkem a svobodou osobní. Chicagský starosta Richard Daley 

vyjádřil své zklamání: „Zdravý rozum říká, ţe na ulicích potřebujeme méně a ne více zbraní.“ 

Podle obhájců kontroly drţení zbraní je způsob, jakým soud druhý dodatek ústavy 

interpretuje, anachronický a špatný. Druhý dodatek se týká spíše obrany občanské 

domobrany proti tyranii, a proto poskytuje spíše kolektivní neţ individuální právo 

nosit zbraň. Rozhodnutí nadto ignoruje problém násilí spojeného se zbraněmi              

v centrech amerických měst. Soudce Breyer pro podepření svého nesouhlasu uvedl 

důkaz, ţe zbraně způsobí v Americe kaţdoročně 60 000 úmrtí a zranění a ţe chicagský 

zákaz nošení ručních střelných zbraní od jeho uzákonění v roce 1983 zachránil stovky 

ţivotů. 

 

Jak se dělají zákony (jak k takovým rozhodnutím došlo)? 

Podle pravidla pěti (tj. soudců a tedy rozhodčích hlasů) je zákonem cokoliv, co 

pět soudců Nejvyššího soudů zákonem prohlásí. Vzhledem k tomu, ţe post soudce je 

doţivotní, disponují soudci obrovskou mocí. Kdo tedy soudci vlastně jsou a jak věci 

zákona vnímají? Během tohoto období se dříve nerozhodný hlas v podobě soudce 

Kennedyho přiklonil ke konzervativnímu bloku, a tím umoţnil řadu výše 

jmenovaných sporných rozhodnutí (Kennedy volil s většinou v kauze Citizens United). 

Fakt, ţe se nezodpovídají voličům, činí ze soudců nejvlaţnější nebo nejzarytější 

(dle úhlu pohledu) ochránce demokratických ideálů. Čtyři konzervativní jezdci (Scalia, 

Roberts, Alito a Thomas) se halí do posvátného pláště právního přístupu známého 

jako originalismus. Mají za to, ţe věrnost zákonu znamená číst jednoznačná slova 

ústavy tak, jak by jim rozuměli její tvůrci. David Souter, kterého nahradila soudkyně 

Sotomayorová poté, co soud v roce 2009 opustil, aby si uţíval svobody soukromého 

ţivota v New Hampshire, prohlásil letos při svém slavnostním projevu na Harvardu, 

ţe originalismus: „…má pouze mlhavé spojení s realitou.“ 
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Souter sáhl po aktuálním přirovnání a srovnal soudce ke sportovním 

rozhodčím, na kterých stojí rozhodnutí, jedná-li se o faul či ne (Soudce Roberts byl 

obviněn, ţe vţdy straní jednomu týmu). Souter dále zdůraznil, ţe: „…představa, ţe soudci 

se u přístavních kauz před rozhodnutím jen tak posadí, přečtou si ústavu a objektivně posoudí 

zaprotokolovaná fakta, je zásadně mylná…jazyk ústavy je velmi obecný uţ jen proto, aby mohla 

jako ústava slouţit,“ a ústava Spojených států: „…obsahuje řadu hodnot, které mohou 

koexistovat velmi dobře ve vzájemném napětí a ne v souladu.“ Souter tvrdí, ţe ústava obsahuje: 

„…pevně nedefinované pojistky jako právo na řádný soudní proces, rovnost před zákonem a 

nepřípustnost neoprávněných prohlídek záměrně.“ A proto ve sloţitých projednávaných 

případech, kdy soud rozvaţuje mezi svobodou (jednotlivce) a ohroţením bezpečnosti 

(státu): „…ústava neposkytuje jednoduché pravidlo pro případy, ve kterých je jedna z hodnot           

v rozporu s jinou.“  

Pro ilustraci faktu, ţe soud musí při nesnadných sporech uváţit protichůdné 

ústavní zájmy vzhledem k současné realitě, připomněl soudce Souter dvě kauzy. Jako 

první příklad uvedl mezní lidsko-právní rozhodnutí v případu Brown v. Board of 

Education, které v roce 1954 ukončilo rasovou segregaci ve školách. Druhým příkladem 

byla kauza Pentagon Papers, přesněji případ New York Times v. United States z roku 1974 - 

soudní spor, který rozpoutalo zveřejnění tajné studie o americké pozici a perspektivě 

ve vietnamské válce. Podle Soutera není způsob jak: „…vyřešit kaţdé moţné napětí mezi 

jednotlivými ustanoveními. Tvůrci ústavy nechali prostor řešení pro dny příští. Ţádný případ nevyřeší 

všechny rozpory mezi ustanoveními; ţádné rozhodnutí není konečné, změní-li se stará fakta 

v proměnlivém světě, musí být promyšleno znovu.“      

Pokud by se soud roku 1954 drţel zásad originalismu, podotkl Souter, byly by 

výsledkem „oddělené ale rovnocenné“ školy a integrace by byla zamítnuta. 

Ţivotaschopnost zákonů ale představuje jejich adaptabilita spolu se schopností 

předjímat. Hlavní problém originalismu představuje fakt, jak obtíţné je „pravý 

význam“ ústavy rozeznat a uplatnit jej na současnou realitu. Vezmeme-li do úvahy 

Citizens United: jak jen můţeme předstírat, ţe jsme se dopátrali původního smyslu, kdyţ 
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obchodní společnosti dnešního typu v době, kdy byla ústava promýšlena a 

ratifikována, neexistovaly?  

 

Pohled zpět a vyhlídky 

Zaplnění místa soudce Stevense, který odchází do důchodu, bude mimo jiné 

znamenat, ţe za posledních pět let byli jmenováni čtyři noví soudci - zásadní 

reorganizace soudu, který před Robertsovým uvedením do funkce v roce 2005 prošel 

více neţ desetiletí beze změny. Poté, co soudce Rehnquista a O´Connora nahradili 

Roberts a Alito, se soud stal více konzervativním, agresivním, bere méně ohled na 

precedenty a legislaturu. Lze říci, ţe soud je nyní více stranickým neţ konsensuálním, 

jak tomu bylo dříve. Důkazem je rostoucí míra rozhodnutí v poměru hlasů 5:4 a příkré 

nesouhlasy čtené znepokojenými soudci za (přehlasovanou) menšinu. Elena Kaganová 

se brzy stane nejnovější soudkyní a její reputace architektky konsensu bude podrobena 

zkoušce. Jakmile bude Kaganová schválena, zasednou u soudu, poprvé v jeho 221 let 

dlouhé historii, tři ţeny. Po odchodu Stevense nebude mít ţádný ze soudců zkušenost 

z armády a všech devět soudců bude mít právní vzdělání z Yale nebo Harvardu.  

Soudce Stevense, který působil jako soudce Nejvyššího soudu po 35 let, nelze 

nahradit. Byl to on, kdo se postavil proti zneuţívání války proti teroru Bushovou 

administrativou, kdyţ v roce 2004 napsal v rozhodnutí případu Rasul v. Bush, ţe 

zadrţení mají právo napadnout své uvěznění u amerických soudů - bylo to poprvé, 

kdy prezident prohrál důleţitý lidsko-právní spor u Nejvyššího soudu v době války. 

Podobně napsal v rozhodnutí v případu z roku 2006, Hamdan v. Rumsfeld, ţe vojenské 

soudy navrţené pro Guantanamo porušily armádní zákoník vojenského soudnictví a 

Ţenevské konvence. Zatímco ostatní zachvacoval po útocích z 11. září strach, Stevens 

zosobňoval jeden z prvních hlasů (a ten nejdůleţitější), který proklamoval, ţe: 

„…výkonná moc musí být ve shodě s právní normou.“ 

 

Podle historika Nejvyššího soudu, právníka Jeffreyho Toobina: „Soudce Stevens ve všech 

oblastech upřednostňoval postupnou změnu před náhlými zvraty a precedent před dramatickými 
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rozhodnutími. Od té doby, co Roberts převzal otěţe jako předseda Nejvyššího soudu, byl Stevens stále 

častěji nucen čelit kolegům s velmi rozdílným přístupem - agresivním, vyhraněně konzervativním  - 

který, zdá se, usiluje zkrátit řadu precedentů Nejvyššího soudu.“ Podle Stevense se soud za      

35 let svého působení zcela změnil: „Podívejte se na Citizens United. Jestliţe není nezbytné 

rozhodnout kauzu na širokém ústavním základě, kdyţ jsou k dispozici základy jiné, nevytvoří to 

pravděpodobnost, ţe si lidé budou myslet, ţe nepostupujete podle pravidel?” 

Toobin dále píše: „Předseda Nejvyššího soudu John G. Roberts Jr. rád vyzdvihuje 

původní důvod, proč soudci nosí černé taláry. Vypadají podobně, aby se mezi jednotlivci, kteří funkci 

zastávají, minimalizovaly rozdíly. Zároveň vzbuzují myšlenku, ţe zákon bude uplatňován 

nestranně, ať uţ je v černém taláru oblečen kdokoliv. Dobrá, tak tomu teoreticky můţe být, ale 

události posledních několika týdnů ukazují, ţe Nejvyšší soud je politicky rozštěpen podobným 

způsobem jako celý Washington a vypadá to, ţe spíše dříve neţ později se situace přiostří…bez 

Stevense bude soud vypadat jako Kapitol na druhé straně First Street; v obou budovách budou 

bojovat demokraté a republikáni.“ Ve své knize The Nine z roku 2007 tvrdí, ţe prozíravý 

instinkt „nestranných“ soudců jako Powell a O´Connor, kteří hlasovali podle 

okolností s tou či onou stranou, dal vzniknout mezi lety 1992-2005 rozhodnutím, 

která se s obecným míněním shodovala. To se ovšem začalo měnit, kdyţ vzpoura 

konzervativců s cílem svrhnout roky rozhodnutí liberálních soudců nabrala na 

obrátkách.  

Vypadá to, ţe soud se v období 2010–11 pokusí zrušit arizonský zákon             

o veřejném financování voleb jako porušení svobody projevu. Stevens je přesvědčen, 

ţe i výsledek kauzy Brown v. Board of Education je v ohroţení. Poté, co soud roku 2007 

zrušil seattleský plán školské integrace, napsal Stevens za přehlasované soudce: „…jsem 

pevně přesvědčen, ţe ţádný ze členů Soudu, ke kterému jsem v roce 1975 nastoupil, by s dnešním 

rozhodnutím nesouhlasil.“ Na základě sluţebního stáří zdědí Stevensovo právo zapisovat 

názory soudu soudce Kennedy. Pro-obchodní stanovisko soudu v příštím období 

podle právních znalců způsobí, ţe soud bude přístupný nevyřešeným námitkám proti 

současné legislativě revidující americké zdravotnictví a systémy finanční regulace, tedy 
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v oblastech zásadních Obamových reforem. Na obzoru se rýsují konflikty o dělbu 

státní moci. 

V poslední větě ve vyjádření ke kauze Citizens v. United Stevens píše: „I kdyţ je 

americká demokracie nedokonalá, málokdo ze soudců, kteří hlasovali proti, si myslí, ţe její vadou je 

nedostatek korporátních peněz v politice.“ Citizens v. United je obecně označováno za 

nejhorší rozhodnutí soudu po kauze Bush v. Gore z roku 2000. Soudce Stevens tehdy za 

přehlasované soudce napsal, ţe rozhodnutí je uráţkou soudnictví a: „…pouze podpořilo 

cynismus, s jakým na práci soudců celá země pohlíţí …Ačkoliv ještě nemůţeme s absolutní jistotou 

znát vítěze letošních prezidentských voleb, poraţeného známe s jistotou. Je jím důvěra národa v soudce 

jako nestranného stráţce právní normy.“ Po odchodu soudce Stevense do důchodu bijí jeho 

slova i po deseti letech na poplach. 
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Dějiny Mosambiku a příběh civilizace Indického 
oceánu73 

 

Ivan Malý 

 

U  severního pobřeţí Mosambiku, naproti Madagaskaru leţí nevelký 

ostrov Mosambik (port. Ilha de Moçambique), který dal později jméno celé 

protější pevninské zemi. Ostrov, který je dnes zapsán do seznamu světového 

dědictví UNESCO, nabízí svým obyvatelům i návštěvníků kromě průzračného 

Indického oceánu, také památky z 16. či 17. století, včetně výstavního paláce 

guvernérů z roku 1610. V paláci, který je dnes obklopen domorodým ţivlem 

etnika Makua se nachází mnoţství sbírek z Afriky, Indie, Číny, „Arábie“ a 

portugalské Evropy. Samotné muzeum tak v sobě snoubí odkaz této části naší 

planety, která v sobě nese arabské, asijské, africké i evropské stopy.  

 

 

 

Ta evropská stopa, která se z dnešního pohledu zdá v mnohém dominantní, 

započala příchodem portugalských mořeplavců, kteří svou nenadálou přítomností 

v Indickém oceánu vyplašili arabské obchodníky, kteří se postupně museli před 

evropskou dominancí sklonit. Následný obchodní i civilizační transfer byl obohacen 

nejen o arabské a evropské obchodníky, ale také o aktivní domorodé africké náčelníky a 

aktivity indické, či dokonce čínské. Po staletí se tak odehrávala výměna zboţí i kultury 

na březích Indického oceánu, coţ vytvářelo i sekundární tlak na africké vnitrozemí. I 

tak zůstávali domorodí králové a náčelníci na svých dominiích často suverénními pány 

                                                      
73 Jan Klíma, Dějiny Mosambiku, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010, 346 str.  
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aţ do konce 19. století, kdy se jejich území stalo po úmluvách evropských států 

definitivně portugalskou doménou. Aţ tehdy se začal evropský vliv i za pomoci 

asijských obchodníků prosazovat v hlubokém vnitrozemí a síla evropských zbraní 

s konečnou platností zlomila i moc domorodých vládců.  

Po Laurenço Marques, hlavním městě kolonie (po r. 1975 přejmenováno na 

Maputo) tak od roku 1904 jezdily tramvaje lisabonského střihu, řadu budov včetně 

vlakového nádraţí zde navrhl Francouz Gustave Eiffel…  

Malé a zaostalé Portugalsko se tak stalo správcem ohromných území na 

několika kontinentech. Iluzi soudrţnosti se snaţilo proklamovat roku 1951, kdy 

prohlásilo všechny své zámořské kolonie za integrální součásti Portugalska. Stará 

evropská říše se tak snaţila co nejvíce světu vnutit ideu „lusotropikalismu“ – teorie 

brazilského sociologa Gilberta de Mello Freyre (1900–1987), který tvrdil, ţe se 

Portugalci mimořádně dobře přizpůsobují tropickým národům a splývají s nimi 

v symbióze. Končící doba evropského kolonialismu však vytvořila jiný koncept 

koexistence portugalské a africké civilizace v Mosambiku. Nový světový řád dvou 

velmocí uvrţených v bipolární rovnováhu vedl i k jinému směřování všech afrických 

států. Ozbrojený boj Mozambické osvobozenecké fronty (FRELIMO) uvrhl zemi i 

domorodý lid do války proti portugalské přítomnosti. Válka, která odsávala energii a 

prostředky jak Portugalsku, tak mozambickým „černým“ národům, vedla v roce 1975 

k proklamované samostatnosti a svobodě, ale následující patnáctiletá občanská válka 

přivedla Mosambik na samotné dno, mezi nejchudší státy světa. Stát s potenciálem 

regionální velmoci se stal bojištěm idejí i sovětských zbraní a munice, které ho přivedly 

k totálnímu krachu a rozkladu.  

Při retrospektivním pohledu se tak v Mozambiku neslavil úspěch ani 

„lusotropikalismus“ ani koncept kultury Indického oceánu ani svérázná adaptace 

marxismu.  

Dnes, kdyţ Mosambik proţívá období relativního klidu a konsolidace, vyšly         

v Nakladatelství Lidové noviny obsáhlé Dějiny Mosambiku. Netradičnost i unikátnost 

tohoto počinu, ale i potenciál samotné popisované země si zaslouţí malé pozastavení 
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nad knihou, kterou v podobném rozsahu nemá mnoho evropských jazyků. Její autor 

Jan Klíma jiţ vydal podobně koncipované Dějiny Portugalska (z r. 1996 a 2007), Dějiny 

Brazílie (r. 2000), Dějiny Angoly (r. 2008) a stručné přehledy dějin dalších lusofonních 

států světa. Vedle toho také zdařilý ţivotopis Antónia de O. Salazara - Salazar, tichý 

diktátor (r. 2005) či publikace Pod německou vlajkou. Příběh jedné koloniální říše (r. 2005) a 

Poslední koloniální válka (r. 2001). Je zřejmé, ţe se Jan Klíma propagaci dějin států 

z bývalé portugalské koloniální říše věnuje dlouhodobě a dějiny velkého státu 

z východu Afriky tak jsou jen logickým vyústěním těchto snah.  

Popisuje je jako dějiny země, která v portugalské říši představovala v podstatě 

spojnici mezi západní oblastí, kde se nacházely dominanty vlivu (Brazílie a Angola) a 

východem – Indií, která byla původním cílem všech objevitelských cest. Tedy jako 

přestupní stanici mezi Lisabonem, Luandou a Goou. A taky jako zemi dlouho 

zapomínanou a po krátké době hektického dohánění ztraceného času opět téměř 

zapomenutou!  

Klíma, sám uchvácen „zemí s africkým rytmem ţivota“, coţ mohl pocítit při 

svých mozambických pobytech v letech 1985–86 a znovu 1987–1988, napsal knihu na 

základě znalosti téměř výlučně portugalsky psané literatury, ale i vydaných pramenů       

(o Mosambickém historickém archivu Klíma referoval na stránkách Archivního 

časopisu jiţ r. 1992). Její soupis dává tušit kvalitní základnu informací, zdrojů i dat. 

Moţná aţ na škodu je zbytečně zahuštěný aţ chaotický přehled bojů, válek a 

náčelnických domén i náčelníků a králů v několika staletích, aţ se čtenář musí 

v nepřeberném mnoţství informací ztrácet, přinejmenším těţce orientovat. Klíma 

nezapře ani své jasné odsouzení portugalského kolonialismu a jeho zbytečné války za 

udrţení vlivu v zámoří.  

Otázkou však stále zůstává, jak rozklíčovat pojem a provedení dekolonialismu. 

Kdyţ v roce 1975 opouštěli Portugalci pod celosvětovým i vnitřním tlakem Mosambik, 

zanechali jednu z nejbohatších zemí subsaharské afriky samu sobě napospas. Spolu 

s portugalskou armádou odešlo i cirka 160 tisíc „bílých“ Portugalců (či Mosambičanů?). 

A s nimi i většina alfabetizovaných obyvatel státu. Miniaturní mozambická elita tak 
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neměla ani klíč či páky k většímu vlivu ve společnosti, a tak se země zhroutila do 

svérázného marxistického experimentu, hlavní oporou státu se stala armáda a další 

represivní sloţky. Naopak tendence posledních dvaceti let portugalské nadvlády tak 

vedou k myšlence, zda by pozvolnější dekolonizace nebyla prospěšnější a nevedla 

skutečně k proklamovanému cíli černých Portugalců či by nenaplnila ideu 

„lusotropikalismu“. To jsou však úvahy z oblasti „virtuálních či alternativních dějin“ a 

pro ty ve skutečných dějinách není místo. 
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Václav Klaus po dvaceti letech,74 
pokus o první politický ţivotopis 

 

Vojtěch Gössl 

Psát o politikovi, který je stále činným, přináší pro politologa několik 

obtíţí. Za prvé mu schází odstup, který můţe mít historik, a dále je 

konfrontován nejen s příznivci onoho politika, nýbrţ i s ním samým. 

 

 

To vše platí takměř dvojnásob, pokud se jedná o Václava Klause, jehoţ 

osobnost vzbuzuje četné emoce ať jiţ odmítavé či naopak. Jestliţe se k tomu přidá 

skutečnost, ţe autorem je Jiří Pehe známý jako jeho dlouholetý oponent, dá se 

očekávat, ţe taková kniha vzbudí patřičnou pozornost, a to jak sympatizantů Václava 

Klause, tak i jeho ideových odpůrců. Jedni ji můţou odmítat jako falešný útok, druzí ji 

mohou vnímat jako potvrzení své kritiky vůči současnému prezidentovi. Bylo by však 

chybou nazírat na tuto knihu a její obsah pouze skrze brýle odpůrce či příznivce 

současného prezidenta. Václav Klaus je s českou politikou spojen od sametové revoluce 

a kaţdá analýza zaloţená na faktech a dobře pojatá je vítaná a není třeba ji apriori 

odmítat či jinak hodnotit. V jádru záleţí pouze na tom, jak se autor k tématu postaví, 

jakou metodu zvolí a do jaké míry bude jeho analýza ovlivněna osobním pohledem. 

 Jak jiţ bylo zmíněno, Jiří Pehe patří mezi dlouhodobé oponenty Václava Klause, 

zároveň však v úvodu své knihy tuto skutečnost přiznává a dokonce připouští, ţe ne 

vţdy jeho kritika byla oprávněná, coţ je známkou zdravé sebereflexe. Do jaké míry je 

samotný obsah knihy ovlivněn jeho osobním pohledem, není snadné rozhodnout. Je 

                                                      
74 Jiří Pehe, Klasu, Portrét politika ve dvaceti obrazech, Praha 2010. 
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zřejmé, ţe v některých pasáţích zaznívá silněji; například v části věnované pohledu 

Václava Klause na intelektuály či elity, kde má snahu se vůči tomuto silněji vymezovat. 

Na druhou stranu části věnované transformačnímu období analyzuje poměrně střízlivě, 

přičemţ kromě negativ zmiňuje ve stejné míře i pozitivní Klausův přínos. Obecně se dá 

říci, ţe zvolená metoda obrušuje konfrontaci, jeţ by byla moţná a dala by se očekávat. 

Na druhou stranu tento přístup má i své nevýhody, jelikoţ se někdy jedná pouze           

o prostý popis. 

 Jiří Pehe pojal knihu jako komentovaný pohled na působení Václava Klause        

v české politice během dvaceti let. Svou knihu rozdělil na dvacet kapitol, přičemţ kaţdá 

z nich víceméně pokrývá jeden rok. Dalo by se říci, ţe je to určitá kronika Václava 

Klause, a to i přes to, ţe kaţdá z kapitol se věnuje určitému tématu nebo se o to alespoň 

snaţí. Problémem je, ţe v některých případech název kapitoly navodí určitou představu, 

o čem bude, avšak její obsah stejně sklouzne k popisu událostem daného roku a 

Klausovým postojům k nim, coţ je patrné například v kapitole nazvané Výstup na 

Blaník. Ta začíná analýzou jeho postojů k evropské integraci a je zdařile ilustrována 

právě oním výstupem na symbolické místo české státnosti, ale v závěru opět sklouzne 

k pouhému popisu událostí spojených s pádem Grossovy vlády. Tento přístup je 

zajímavý, pokud Pehe píše o počátku 90. let, která jsou jiţ více vzdálená a stojí za to 

připomenout si Klause coby reformátora, a zároveň tak získat srovnání dnešní dobou, 

avšak pokud se jedná o nedávné události, přestává být tato metoda zajímavá vzhledem 

k tomu, ţe události jsou daleko více známé. Místo komentovaného popisu by zde byla 

vhodnější hlubší analýza a komparace. Přitom v některých kapitolách se toto daří, 

například v kapitole Prezident myslitel nebo Spor o povahu české demokracie, a právě 

tyto kapitoly patří k těm nejzajímavějším. Stejně tak je škoda, ţe závěrečná kapitola 

analyzující Václava Klause z různých pohledů jako ideologa či populistu, jeho vztah       

k nacionalismu není obsáhlejší. Jiří Pehe zde například uvádí politické filozofy, z nichţ  

Václav Klaus čerpá a ideově vychází (Hayeka, Schumpetera), ale o co zajímavější by 

byly předcházející kapitoly, kdyby tato analýza byla s nimi více propojena. 
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 Co se týká faktické stránky, nelze knize příliš co vytknout. Jiří Pehe vyuţívá 

citací jak z domácího, tak ze zahraničního tisku, včetně článků Václava Klause. Moţná 

by stálo v některých pasáţích vyuţít i citací z četných Klausových knih.  

 Přestoţe kniha má své slabší stránky, zcela jistě zasluhuje pozornost uţ jen 

proto, ţe se jedná prakticky o první pokus kriticky zmapovat dosavadní kariéru Václava 

Klause. K jejím kladům patří i to, ţe je napsaná čtivě a není pouhou negací Václava 

Klause. To jestli ji někdo dopředu odmítne, není její chybou, ale spíše neochotou nad 

věcmi přemýšlet. 
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Jak to bylo s Martinem Lutherem Kingem? 
 

Roman Joch 

Následující text je reakcí Romana Jocha na esej prof. Erazima Koháka 

Martin Luther King. Teorie a praxe občanské neposlušnosti, který vyšel              

v letním vydání časopisu Přítomnost na str. 25-31. Pro jeho polemický charakter 

se redakce časopisu rozhodla text uveřejnit také. 

 

 

Martin Luther King byl velkou postavou amerických dějin a rozhodně si 

zaslouţí pozornost, kterou mu „americké“ číslo revue Přítomnost věnovalo. Málo 

Američanů pozměnilo svou zemi ve 20. století tak jako on – a k lepšímu.  

Takţe esej pana profesora Erazima Koháka o MLK vítám, mrzí mě však v něm 

častá naprostá absence smyslu pro proporce a soudnost. Tak například „/Martin Luther 

King/ patřil utištěným všeho světa… Kdyţ hovořím o /něm/ ve vlastech českých, 

myslím na naše romské spoluobčany, na vietnamské trhovce a obyvatele našich 

uprchlických táborů“.  

To chce prof. Kohák naznačit, ţe romští občané ČR, Vietnamci či uprchlíci na našem 

území jsou ve stejném bezprávném postavení, v jakém byli američtí černoši na Jihu 

v 50. letech 20. století? Tím strašně trivializuje a zlehčuje tehdejší utrpení černochů na 

americkém Jihu.  

Významově stejná disproporce, jen opačným směrem, následuje ve větě:         

„V roce 1963 skončil dr. King sám ve vězení v Birminghamu v Alabamě, kde podmínky 

byly daleko blíţ ruským neţ evropským.“ To není pravda: v onom vězení napsal dr. 

King esej o občanské neposlušnosti, jenţ byl publikován a jenţ jej proslavil; analogický 

odpůrce reţimu v soudobém Sovětském svazu by byl ve vězení pohřben - udřen k smrti 

někde na katorze v tajze, pokud by rovnou nedostal kulku do zátylku. Gandhí a King se 

svou občanskou neposlušností přeţili a uspěli proto, ţe ţili v jedněch                              
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z nejsvobodnějších a nejtolerantnějších společností té doby – které samozřejmě měly 

defekty, na které oni upozorňovali – tedy ve společnostech politicky slušných a 

nakonec schopných sebereflexe a sebenápravy; kdyby ţili v soudobé Třetí říši, 

soudobém Sovětském svazu či soudobé rudé Číně, byly by z nich mrtvoly. A 

pravděpodobně by umírali pomalou, dlouhou a krutou smrtí. Takţe opět, chce to 

proporci.  

Prof. Kohák zmiňuje slavnou řeč Martina Luthera Kinga ve Washingtonu       

28. srpna 1963, ale necituje z ní. Proč? Proč Kohák nenechal mluvit Kinga a jeho řeč I 

Have a Dream? Ţe by proto, ţe její klíčová pasáţ zní: „I have a dream that my four children 

will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of 

their character.“ – „Mám takový sen, ţe mé čtyři děti budou jednoho dne ţít 

v společnosti, v níţ nebudou posuzovány podle barvy své kůţe, nýbrţ podle svého 

charakteru.“  

Proč tato věta v eseji prof. Koháka nezazněla? Protoţe děti v Americe jsou stále 

posuzovány podle barvy pleti – s tím, ţe tmavší barva pleti, kdysi důvod pro 

diskriminaci, je dnes důvodem pro privilegování. Sen doktora Kinga o barvoslepé 

společnosti nebyl naplněn – kvůli americké levici a zdegenerování hnutí za občanská 

práva v prosazování kvót, pozitivní diskriminace ve prospěch barevných menšin a jejich 

skupinových privilegií. 

Ve skutečnosti existovali dva Martinové Lutherové Kingové – to prof. Kohák 

popisuje výstiţně. Ten první Martin Luther King byl Martinem Lutherem Kingem 

nediskriminace a barvosleposti, rovnosti všech před zákonem a rovných svobod pro 

všechny. Jeho dědici jsou dnešní američtí konzervativci – lidé jako soudce Nejvyššího 

soudu USA Clarence Thomas, ekonom Walter Williams, či sociolog Thomas Sowell – 

všechno černoši. Nebo i samotná neteř Martina Luthera Kinga Alveda, která je 

aktivistkou proti potratům a která vystoupila letos 28. srpna na shromáţdění ve 

Washingtonu vedle konzervativního publicisty Glenna Becka a bývalé kandidátky na 

vicepresidentku Sarah Palinové – na tom samém místě, kde před 47 lety mluvil její strýc 

MLK. (Ohlušující je to ticho, to naprosté ticho prof. Koháka a dalších lidí na levici 
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ohledně potratů – a já měl za to, ţe levice se pyšní tím, ţe je prý na straně slabých a 

bezmocných - nenarozené děti přeci jsou slabé a bezmocné; kdyby ale levicoví 

intelektuálové byli intelektuálně poctiví a konsistentní, museli by projít tu cestu, kterou 

si prošla i Alveda Kingová: je-li z hlediska lidských práv nesprávné diskriminovat 

dospělé černochy, pak je z hlediska lidských práv určitě taky nesprávné zabíjet černé 

nenarozené děti – a taky děti bílé, ţluté, hnědé, všechny. Tuto morální a intelektuální 

lidsko-právní konsistenci však od dnešní levice nečekejte.) 

A pak, naneštěstí, tady byl i druhý Martin Luther King, Martin Luther King 

druhé poloviny 60. let 20. století, který se tak zamlouvá prof. Kohákovi. Obhájce nikoli 

rovnosti a svobody, nýbrţ rasového socialismu, přerozdělování bohatství od rasy k rase, 

jehoţ dědici jsou takoví rasoví socialisté jako Jesse Jackson a Al Sharpton. 

A taky odpůrce války ve Vietnamu. Reverend Martin Luther King svým odporem vůči 

americké pomoci Jiţnímu Vietnamu čelícímu komunistické agresi ze severu prakticky 

zaujal postoj, ţe jeho ţlutí bratři v Jiţním Vietnamu nemají mít ta práva a ty svobody, 

které tak elokventně on sám poţadoval pro sebe. Jiţní Vietnam byla země, která nikdy 

nedostala šanci – v důsledku postojů Martina Luthera Kinga a Erazima Koháka. 

Někteří kritici vietnamské války po roce 1975 změnili názor, začali svých 

předchozích postojů litovat a v roce 1980 podporovali Ronalda Reagana. Nahlédli totiţ, 

ţe hrůzy války jsou někdy menší neţ hrůzy pacifismu. Všimněte si, neříkám hrůzy míru, 

nýbrţ hrůzy pacifismu, neboť mír je ţádoucím cílem. V křesťanské civilizaci však mír 

nebyl nikdy chápan pouze jako klid zbraní, nýbrţ jako klid řádu (tranquilitas ordinis); 

řádu, jenţ respektuje lidskou důstojnost. Pouhý klid zbraní můţe být i „mírem“ 

hřbitova, na němţ se jiţ nebojuje, neboť bezbranní nevinní byli zmasakrováni po zuby 

ozbrojenými agresory. To byl „mír“, jenţ v Indočíně nastal po roce 1975 – poté, co 

Amerika v důsledku agitace MLK a Erazima Koháka a dalších nepomohla svým 

spojencům a přátelům a ti pak skončili s kulkou v lebce. Takovýto „mír“ panoval po 

roce 1975 v Jiţním Vietnamu a Laosu a nejflagrantněji v Kambodţi, kde se termín 

„vraţedná pole“ nestal jen abstraktní metaforou, nýbrţ aţ příliš konkrétní realitou. To 

byla ona cena za „mír“ ve Vietnamu. Triumf komunistů, popravy či v lepším případě 
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„převýchovné“ tábory pro svobodymilovné a vraţedná pole v Kambodţi. To je příběh, 

o kterém ale Erazim Kohák mlčí.      

Samozřejmě, rozumní lidé mohou mezi sebou ohledně správnosti či 

prozíravosti té které války nesouhlasit a přitom si hned nemusí vzájemně připisovat 

padoušské, hanebné či zločinné úmysly – já jsem např. přesvědčen, ţe Chamberlain i 

Daladier to v roce 1938 svým odporem proti válce mysleli dobře, stejně jako to v roce 

1968 mysleli svým odporem proti válce dobře i Martin Luther King a Erazim Kohák, 

ale očekával bych, ţe stejná velkorysost nastane i z druhé strany. Jak ale chápat následné 

formulace prof. Koháka? 

„V roce 1967 Amerika vedla v Indočíně krutou, bezohlednou, koloniální válku.“ 

– Vedla podle Koháka Amerika „krutou, bezohlednou, koloniální válku“ i v Koreji 

v letech 1950–53? A kdyţ ne, proč ne? Vedla ji totiţ z těch samých důvodů jako později 

válku ve Vietnamu: pomoci malé nekomunistické zemi napadené totalitním sousedem.  

A vedla podle Koháka Amerika „krutou, bezohlednou, koloniální válku“ v západním 

Pacifiku i v letech 1941–45? A kdyţ ne, proč ne? A vedla ji i v letech 1942–45 v severní 

Africe a v Evropě? A kdyţ ne, proč ne? 

Nebo co věta: „Válečné výlohy si vynucují odbourání sociálních programů“ – 

No ano, to je pravda; zastává ale prof. Kohák názor svého vzoru Normana Thomase, 

dlouholetého vůdce americké Socialistické strany, který byl v letech 1939–41 

izolacionistou a odpůrcem americké války proti Hitlerovi, neboť, ano, doslova a do 

písmene, by ty výdaje, jeţ by šly – a pak taky šly – na válku v Evropě proti nacismu, 

nemohly jít na sociální programy v Americe? (Pro sociální programy pro české dělníky, 

kteří drţeli hubu a krok a vyráběli zbraně a munici pro Třetí říši, měl velké pochopení i 

Reinhard Heydrich. Inu, sociální programy über Alles!) 

„Amerika se stala největším šiřitelem násilí na světě – ve jménu svobody! Celá 

společnost zešílela válkou.“ – píše Kohák o Americe v době Vietnamu. To měl vidět, 

jak se Amerika chovala k Německu v letech 1942–45 – a ve jménu svobody! To teprve 

bylo šílenství!  
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Kdyţ si myslíte, ţe prof. Kohák stoupence války ve Vietnamu difamuje – 

nepřizná jim, kdyţ uţ ne moudrost či prozíravost, tak alespoň dobrý záměr – to 

počkejte, jaká má slova „uznání“ pro konzervativce: „Rasismus, militarismus a 

vykořisťování nebyly jen nešvary. Byly to tři pilíře amerického konservatismu.“ V druhé 

polovině 60. let se hlavním politickým mluvčím amerického konservatismu stal tehdejší 

guvernér Kalifornie Ronald Reagan. Rasista? Militarista? Vykořisťovatel? To si skutečně 

Kohák myslí o kaţdém, kdo je názorově napravo od něj? Jako vystřiţené z moskevské 

Pravdy té doby! Světonázor Erazima Koháka ohledně západní pravice je stejný, jako byl 

světonázor Michaila Suslova, hlavního ideologa sovětského Politbyra. 

Ale pozor, ti konzervativci spáchali či páchali ještě i něco horšího, zákeřnějšího: 

„O Kinga se vţdy zajímala FBI. Jeho ředitel označil Kinga a Roberta Kennedyho za 

nebezpečné jedince, které by bylo záhodné odstranit.“ Kde a kdy to J. Edgar Hoover 

řekl? Ať Kohák cituje, nikoli jen tvrdí. (A mimochodem, byl to právě Robert Kennedy, 

který jako ministr spravedlnosti ve vládě svého bratra Johna nařídil odposlechy MLK a 

moc se pak bavil, kdyţ zjistil, ţe ať uţ měl MLK ctnosti jakékoli, manţelská věrnost 

jednou z nich nebyla.)  

Pokračujme: „King vyhlásil svou výzvu trojhlavé sani, militarismu, rasismu a 

ekonomickému bezpráví. Dostal svou odpověď kulkou do hlavy. Zavraţdil ho najatý 

vrah, člověk velmi omezené inteligence, neschopný svědčit, kdo ho najal. Snad to byla 

FBI. Snad 116. skupina vojenské kontrarozvědky (proč ne 115? – pozn. RJ). Snad 

někdo jiný…“ - Co tak lidé z hnutí za občanská práva černochů, kteří usoudili, ţe MLK 

jiţ dosáhl, čeho mohl, teď jiţ ničeho nedosáhne a jako takový je uţ neuţitečný, ale jako 

mučedník a následná ikona by se věru hodil…? 

Je to blbost, co jsem právě napsal? Samozřejmě. Neexistuje pro to jediný důkaz. 

Stejně jako ţádný neexistuje ani pro to, co tady sugeruje Kohák – ţe to byla FBI, 116. 

odbor kontrarozvědky, „konzervativci“… Kohák si podává ruce s Michaelem 

Moorem… Je hanebné a špatné obviňovat bez důkazů jiné lidi z vraţdy. 

„Trojhlavá hydra, která zabila Roberta Kennedyho a Martina Luthera Kinga…“ 

– pamatujete, ta hydra, to jsou tři pilíře konzervatismu – tedy podle Koháka je zabili 
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konzervativci! Aţ na to, ţe Roberta Kennedyho zabil palestinský arabský terorista a 

Martina Luthera Kinga zavraţdil kretén, který zřejmě velice náruţivě poslouchal kázání 

reverenda Kinga o tom, ţe člověk nemusí dodrţovat zákon, s nimţ osobně nesouhlasí – 

a tak nedodrţel zákon, s nímţ osobně nesouhlasil, ale který Kingův ţivot chránil …a 

reverenda odstřelil. (To je odvrácená tvář té tolik opěvované a heroizované občanské 

neposlušnosti: kdyţ jedni začnou porušovat zákony, s nimiţ nesouhlasí, pak se můţe 

stát – a většinou se i stane – ţe i ti druzí začnou porušovat zákony, s nimiţ zase 

nesouhlasí oni – a kdyţ se porušování zákonů stane epidemickým, pak na to doplatí 

nakonec všichni a někteří za to zaplatí i svými ţivoty.) 

Ale pro Koháka ti, kdo za těmi vraţdami stáli, byli – museli být - no kdo jiní neţ přece 

ti, inu, „konzervativci“. Podle Koháka jsou vinni ex definitione.  

Sorry, ale člověk, který svým názorovým politickým oponentům – tedy lidem,     

o kterých je přesvědčen (ať jiţ správně či mylně), ţe se politicky mýlí - není ochoten 

připustit alespoň ušlechtilost pohnutek (kdyţ uţ ne správnost názorů), nýbrţ jim hned 

připisuje zločinné úmysly, a dokonce i zločinné skutky (samozřejmě bez důkazů), je 

tento člověk vůbec dobrým občanem? Vţdyť přece tímto svým přístupem ničí 

samotnou moţnost občanského přátelství a mírového souţití mezi lidmi různých 

názorů v rámci jedné svobodné, pluralitní společnosti!  

A je vůbec něco obdivuhodného na tom myslet si, ţe můj bliţní, protoţe má jiný názor 

neţ já, je nutně grázl? Chtěl bych to vědět. 
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Na úvod zlaté dekády 
 

Johnny C. Chiang75 
 

Čínská republika (Tchaj-wan) dne 10. října 2010 oslaví 99 let od svého 

zaloţení. Během uplynulých desetiletí se jak výkonu tchajwanského 

hospodářství, tak i demokratické transformaci země dostalo jednoznačného 

uznání ze strany mezinárodního společenství. A v posledních několika letech 

naše úsilí o dosaţení čínsko-tchajwanského usmíření a míru v regionu přineslo 

své ovoce. Tyto výsledky poloţily pevné základy pro mohutný rozvoj                     

v následující dekádě. 

 

 

 

Nově zvolený prezident Ma Jing-ťiou od roku 2008, kdy nastoupil do své 

funkce, prosazuje zdravou interakci s pevninskou Čínou nezapomínaje na podporu 

mezinárodního rozvoje a mezinárodní spolupráce. Tato politika je od počátku 

prosazována v souladu s principy tří „ne“, tj. nesjednocení s pevninou, nevytvoření 

nezávislého Tchaj-wanu a neuţití síly k vyřešení otázek suverenity, a principem 

„upřednostňování takového Tchaj-wanu, který bude vyhovovat jeho lidem“. 

V čínsko-tchajwanských vztazích se počíná psát nová kapitola: V červnu 

letošního roku Tchaj-wan s Činou podepsal ECFA (Rámcovou dohodu o ekonomické 

spolupráci), jejíţ tzv. Program rané sklizně vedl ke sníţení tarifů u více neţ                  

800 výrobků, čímţ se na obou stranách otevřel sektor sluţeb. Ve stejný den, kdy byla 

dohoda podepsána, došlo i k oddělenému podpisu smlouvy o ochraně duševního 

vlastnictví. Tyto průlomové události umoţnily turistům z pevninské Číny cestování na 

                                                      
75 Johnny C. Chiang, ministr GIO. 
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Tchaj-wan přímými spoji a spuštění přímého poštovního, přepravního a obchodního 

spojení mezi oběma zeměmi.  

Od uvolnění restrikcí v červenci 2008 přicestovalo na Tchaj-wan více neţ 1,5 milionu 

čínských turistů. V srpnu roku 2010 byly naše zákony upraveny tak, aby na Tchaj-wanu 

mohli studovat i čínští studenti. Nadto skutečnost, ţe ECFA vstoupila v platnost 

letošního září, prospěla normalizaci vzájemných ekonomických a obchodních vztahů. 

Tento pokrok ještě více začlenil Tchaj-wan do trhů asijsko-pacifického regionu a do 

globální ekonomiky.  

Čínské investice, čínští turisté a studenti nejen poskytují Tchaj-wanu značné 

hospodářské příleţitosti, ale i vlévají nový ţivot do tchajwanské ekonomiky a umoţňují 

lidem z obou stran, aby se navzájem lépe poznávali. Tyto změny navíc rozptýlily obavy 

z moţného válečného konfliktu v Tchajwanské úţině; lze s nadsázkou říci, ţe čínsko-

tchajwanská politika prosazovaná prezidentem Ma Ying-ťiouem odměňuje svět 

„podílem ze světového míru“. 

Významným důsledkem nového tónu čínsko-tchajwanských vztahů byla pozvánka pro 

Tchaj-wan do Světové zdravotnické organizace (WHO) respektive přiznání statutu 

pozorovatele na zasedání Světového zdravotnického shromáţdění (WHA) v roce 2009. 

Byli jsme také vyzváni k vyslání delegace na zasedání v květnu letošního roku a 

s ostatními zeměmi jsme se podělily o své zkušenosti s prevencí nemocí a lékařským 

ošetřením.  

V současnosti usilujeme o členskou spolupráci v Rámcové úmluvě OSN            

o změně klimatu (UNFCCC) a Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), 

stejně jako v řadách dalších specializovaných agentur OSN, abychom (i naší troškou) 

pomohli od problémů souvisejících se změnou klimatu a bezpečností letového 

provozu. Touţíme po tom, abychom spolu s ostatními národy mohli řešit problémy, 

jimţ společně čelíme a pevně věříme, ţe Čína i ostatní země naši snahu podpoří. 

Mírový progres v čínsko-tchajwanských vtazích, po němţ mezinárodní 

společenství dlouhá léta volalo, neotevřel moţnosti jen pro čínsko-tchajwanskou 
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spolupráci, nýbrţ i pro naši zemi samotnou, respektive pro převzetí iniciativy v oblasti 

ekonomického rozvoje, neboť se utkáváme s výzvou „nového regionalismu“. 

O výsledku těchto snah svědčí skvělé umístění Tchaj-wanu v  Ročence světové 

konkurenceschopnosti pro rok 2010, připravované švýcarským Institutem pro rozvoj 

managementu: oproti 23. místu z roku 2009, si Tchaj-wan polepšil o 15 míst a skončil 

letos osmý. Od podpisu ECFA se mezinárodní společenství dívá na vyhlídky Tchaj-

wanu a jeho hospodářského vývoje s uspokojením. Očekáváme, ţe naše HDP v roce 

2010 vzroste na 8,24 procenta. Ještě povzbudivější byla zpráva o globálních investicích 

z letošního září, vydaná americkou společností Business Environment Risk Intelligence, 

kde byl Tchaj-wan označen jako čtvrté nejlepší investiční prostředí na světě. 

V návaznosti na rázné zlepšování čínsko-tchajwanských vztahů a podpis 

obchodních dohod s významnými obchodnými partnery, je třeba maximalizovat 

příleţitosti a minimalizovat rizika. Povzbuzujeme také globální investice na Tchaj-wanu, 

a to ve 32 odvětvích včetně biotechnologie, zelené energie, moderního zemědělství, 

turistického ruchu, zdravotnictví, kulturních a kreativních odvětví, odvětví zaměřených 

na vědomosti a klíčových odvětví sluţeb. Takové snahy totiţ z Tchaj-wan učiní 

středobod regionálního obchodu, regionálních investic a inovací. 

Tchaj-wan a Čína byly spravovány odděleně po dobu 61 let. Z toho důvodu 

stále zůstává mnoho nevyřešených otázek souvisejících s odlišnými politickými a 

společenskými názory, pro něţ bude třeba najít řešení. My však budeme pokračovat 

v naší práci na zlepšování čínsko-tchajwanských vztahů a účastnit se mezinárodních 

záleţitostí ve větším rozsahu. To přispěje ke zklidnění prostředí navenek a vylepší 

celkovou konkurenceschopnost Tchaj-wanu. A pak uţ můţe začít „zlatá dekáda“ 

silného Tchaj-wanu, dobře propojeného s asijsko-pacifickým regionem i  ostatním 

světem. 
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